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Formação de professores e intervenção pedagógica 

 

Introdução 

 

O retorno da obrigatoriedade da disciplina de Sociologia no Ensino Médio em 2006, 

por meio do Parecer 38/2006 do Conselho Nacional de Educação da Secretaria de Educação 

Básica (Brasil, 2006a), iniciou uma série de debates em torno da questão do ensino desta 

disciplina e também mudanças na grade curricular dos cursos do Ensino Médio. Buscando um 

histórico dessa controversa disciplina, percebe-se que ela já foi de essencial à proibida e 

esteve a serviço da ideologia de cada proposta pedagógica e governo político do país.  

Com a obrigatoriedade da disciplina, surgem novos problemas e demandas a serem 

respondidos, tais como a readequação de horas/aulas, materiais e professores capacitados para 

tal empreita. Esta última demanda, a necessidade de professores especializados na área de 

Sociologia, é a que se pretende abordar no presente artigo, mais especificamente a ausência 

desses profissionais, fato que tem dificultado a consolidação dessa disciplina no Ensino 

Médio.  

O ano de 2011 foi o último prazo para a inclusão total da disciplina em todas as séries 

de Ensino Médio, conforme a Deliberação 03/2008 do Conselho Estadual de Educação do 

Paraná
2
. Como professora temporária do Estado, contratada pelo Processo Seletivo 

Simplificado (PSS), pude constatar o quadro do ensino de Sociologia em que o município se 

encontrava. Nesta época, trabalhei em duas escolas, com turmas de Ensino Médio regular e de 

curso profissionalizante em formação docente. A primeira escola ainda não havia incluído a 

Sociologia no currículo, sendo que muitas turmas só tiveram a disciplina na 2ª ou 3ª série do 

Ensino Médio. Na segunda, uma escola de curso profissionalizante em formação docente, os 
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alunos já tinham a disciplina de Sociologia, no entanto, quem ministrava as aulas eram 

professores concursados com formação em Pedagogia, que assumiam a disciplina em regime 

de aulas extraordinárias. 

Dentre as inúmeras dificuldades encontradas no retorno da obrigatoriedade da 

Sociologia como disciplina escolar, está a falta de profissionais capacitados e especializados 

na área para lecionar, visto que este não é um problema local, mas sim um obstáculo 

enfrentado no país de modo geral, e que não se restringe apenas à disciplina de Sociologia, 

como também as demais da grade curricular.   

Em 2004, o governo do Estado do Paraná realizou concurso para a contratação de 

professores de Sociologia, porém ainda a referida disciplina não havia retornado como 

obrigatória e, deste modo, os profissionais contratados não conseguiram responder à demanda 

de aulas que surgiu posteriormente com o advento da obrigatoriedade. 

O último concurso realizado pelo Estado do Paraná, em maio deste ano, abriu vagas 

para 1.669 professores de Sociologia. Com esta informação podemos observar o quão grande 

é a carência destes profissionais no ensino nos últimos 5 anos. Para suprir esta necessidade, 

eram alocados professores com outras formações para o atendimento dos alunos, geralmente 

pedagogos e historiadores. Embora a preferência, conforme as diretrizes, era a dos filósofos, a 

disciplina de Filosofia também enfrenta a carência de profissionais habilitados para o 

exercício do magistério. 

Nas contratações de professores em regime de contrato temporário, ocorriam a 

admissão de profissionais sem licenciatura, como advogados e geógrafos, desde que fosse 

comprovada na graduação a carga horária mínima de 120 horas na disciplina. No entanto, 

confusões no entendimento dos editais de contratação sempre aconteciam, como considerar a 

disciplina de Sociologia da Educação como disciplina “pura”, fazendo pedagogos formados 

tomarem a frente dos acadêmicos de Ciências Sociais na pontuação e admissão.  

Frente a esta realidade, o presente artigo traz a seguinte questão: como é a realidade do 

ensino de Sociologia no município de Cornélio Procópio? E tem como objetivo levantar as 

impressões do professor de sociologia que atua em Cornélio Procópio e a sua relação com a 

disciplina, assim como as dificuldades e desafios enfrentados frente a este período de 

consolidação da mesma nos currículos nacionais da educação básica. 

Para isso, o artigo abordará a história da disciplina de Sociologia nos currículos de 

Ensino Médio no Brasil e a pesquisa de campo buscará conhecer a formação dos professores 

que atuam na disciplina deste município e as dificuldades e limites que enfrentam em seu 

exercício. 



 

 

 Metodologia 

 
A presente pesquisa, de caráter exploratório, foi realizada no município de Cornélio 

Procópio-PR com os professores atuantes na disciplina de Sociologia, tanto de escola 

estaduais (8 escolas) como particulares (4 escolas). Participaram da pesquisa 12 professores, 

sendo um professor entrevistado em cada escola. Os questionários continham 10 questões e 

foram entregues aos professores e posteriormente recolhidos pela pesquisadora.  

Dentre os assuntos abordados no questionário encontram-se: mantenedora da 

Instituição de Ensino em que trabalha, idade e sexo, formação inicial, segunda graduação ou 

pós-graduação, tempo em que é professor e que leciona a disciplina, motivações para a 

escolha da referida disciplina como área de atuação profissional, desafios e dificuldades 

encontradas no exercício da disciplina, materiais e recursos didáticos utilizados em sala de 

aula, e opinião sobre a importância da disciplina para a formação do aluno.  

 

 

Desenvolvimento 

 

A sociologia é uma disciplina obrigatória na Educação Básica Nacional desde 7 de 

julho de 2006, quando a Câmara de Educação Básica aprovou por unanimidade o Parecer 

38/2006  que alterou as Diretrizes Curriculares  Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 2006), 

tornando a Filosofia e a Sociologia disciplinas obrigatórias nos cursos de Ensino Médio. 

Entretanto, ela nem sempre esteve amparada legalmente.  

A história da Sociologia no Brasil inicia-se nos anos da implantação da República, em 

1889, devido à influência da corrente filosófica positivista de August Comte na formação e 

ideologia do governo republicano recém-instaurado e assim ela surge como componente 

curricular no Ensino Secundário, conhecido como o atual Ensino Médio, na proposta 

pedagógica daquele governo. (RAMOS apud SANTOS, 2002, p.29). 

 A sociologia como disciplina curricular sempre esteve à mercê da orientação política e 

pedagógica de cada governo que vigorou no país.  Por isso houve fases em que esta disciplina 

foi considerada a panaceia dos problemas brasileiros, em seguida, descartada por ser 

considerada perigosa ou subversiva, e em outra fase, foi trabalhada de maneira abrangente e 

superficial conforme a proposta de disciplinas por área de conhecimento. Contudo, hoje sendo 



uma disciplina obrigatória, a sociologia ainda carece de consolidação e espaço no meio 

escolar. 

Os primeiro anos da sociologia nos currículos escolares, que coincide com a 

implantação da república no Brasil, acontece uma reforma educacional feita por Benjamin 

Constant, que tinha por objetivo a laicização do ensino, liberdade e a escola gratuita baseadas 

nos ideais de modernização positivista, que também foram os mesmos que orientaram o 

projeto de governo dos militares que tomaram o poder em 1889. A República da Espada, 

imbuída dos ideais positivistas, acreditava que as leis da evolução social construídas por 

August Comte elevariam o Brasil da ordem imperial fundamentada em valores religiosos à 

uma sociedade de ordem republicana baseada na ciência.  

No entanto, a reforma Benjamin Constant que regulamentou a instrução primária e 

secundária do Distrito Federal teve efetividade parcial no território de sua jurisdição. Outro 

detalhe que vale destacar é que os decretos do governo provisório republicano tinham 

validade somente para o Distrito Federal, no caso, Rio de Janeiro, e ao restante do país, servia 

apenas de modelo a ser seguido, mas não obrigatoriamente. Devido a sua ausência de 

consolidação, na reforma Epitácio Pessoa de 1901, a sociologia é retirada do currículo escolar 

(SANTOS, 2002, p.30).     

A sociologia só voltou ao currículo do ensino secundário em 1925 com a reforma 

educacional do Ministro Rocha Vaz, que acreditava no ensino secundário voltado para a 

formação de adolescentes. Desta reforma, o Ministro Rocha Vaz instituiu um curso de ensino 

secundário seriado de seis anos. A sociologia era disciplina obrigatória do 6° ano junto com 

Literatura Brasileira, História da Filosofia e Literatura das Línguas Latinas; no entanto, para o 

certificado de conclusão dos estudos secundários e ingresso no ensino superior era necessário 

somente a conclusão do 5° ano. Com isso, muitos alunos não cursavam o último ano, pois não 

havia esta obrigação, e desta forma, muitos deles não tinham contato com a sociologia 

(SANTOS, 2002, p.30).  

A reforma educacional seguinte, a Francisco Campos em 1931, acontece durante o 

governo provisório do Presidente Getúlio Vargas. Neste período a sociologia no currículo do 

Ensino Médio tinha como objetivo a preparação dos alunos para o Ensino Superior, no caso os 

cursos de bacharelado e licenciatura. O caráter formativo e reflexivo da sociologia pouca 

função teve durante a proposta pedagógica de Francisco Campos (SANTOS, 2002, p.32). 

Anos mais tarde com a promulgação da Constituição Federal de 1937, a proposta pedagógica 

de Francisco Campos de caráter científico e moderno cai em desuso e a educação começa a 

ser pensada a favor do governo ditatorial de Getúlio Vargas.  



As décadas de 1920 e 1930 são marcadas por um período de reflexão social. Neste 

contexto, a sociedade brasileira vivia a emergência de uma cultura pensada à luz da 

sociologia.  É quando acontece a Semana de Arte Moderna de 1922, o Manifesto dos 

Pioneiros (1932) e o surgimento dos cursos de Ciências Sociais na USP em 1934. Este 

também é o período em que surgem várias Cátedras de Sociologia no Brasil através da 

inserção nas Faculdades de Filosofia, Direito e Economia e também nas Escolas Normais 

(1924-25) enquanto disciplina auxiliar da pedagogia (LIEDKE FILHO, 2005, p. 381). Desta 

forma, o ensino de sociologia se torna ferramenta fundamental na luta pela Escola Nova e 

também, era corrente a presença do pensamento sociológico e de cientistas sociais nos jornais, 

na política e nos meios intelectuais. Como exemplo, o escritor Mário de Andrade, pertencente 

ao movimento modernista da década de 1920 considerava a sociologia como a  “arte de salvar 

rapidamente o Brasil” (ANDRADE apud MEUCCI, 2000, p.34). 

Contraditoriamente, enquanto a Sociologia se estabelecia na sociedade em geral como 

a ciência que solucionaria os problemas sociais do Brasil, a reforma educacional de 1942 do 

ministro Gustavo Capanema, durante governo do Estado Novo, retira a sociologia como 

disciplina escolar obrigatória do Ensino Secundário. Seguindo uma proposta pedagógica 

humanista e clássica, a reforma Capanema prioriza as línguas, matemática e literatura, e a 

sociologia é considerada uma disciplina que desempenhava uma função mais preparatória que 

formativa (ROMANELLI apud SANTOS, 2002, p.43).  

A lei federal 4.024 de 1961, conhecida como a 1ª Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, pouco muda a essência do modelo educacional de Gustavo Capanema. 

Neste período a sociologia é indicada como disciplina optativa dos cursos colegiais clássico, 

científico e eclético. (SANTOS, 2002, p.45)  

Durante o governo militar (1964-1984) a sociologia é extinta da grade curricular, 

inclusive nos cursos normais, nos quais havia a tradição da sociologia desde 1928, e 

substituída pela disciplina de Fundamentos da Educação.  A Lei Federal 5.692/71 que altera a 

Lei 4.024/61, conhecida como reforma Jarbas Passarinho, transforma todo o Ensino 

Secundário em profissionalizante visando atender a necessidade de trabalhadores 

especializados para a crescente industrialização e desenvolvimento econômico em que o país 

vivia. A concepção pedagógica expressa neste governo era a de uma educação tecnicista e 

pragmática, que possibilitaria o domínio das habilidades para melhoria do processo de 

produção do trabalho (SILVA, 2007, p.413). Desta forma, a sociologia ministrada era 

transformada de acordo com a ideologia dos governos militares. Como exemplo a disciplina 



de Educação Moral e Cívica, que selecionava e mesclava os conhecimentos de Filosofia e 

Sociologia de acordo com os interesses políticos. (SILVA, 2007, p.413) 

Segundo Santos (2002, p.49), durante os dois regimes ditatoriais no Brasil, a 

sociologia nunca teve espaço no ensino secundário e nas grades curriculares, pois o projeto 

político-pedagógico do Estado Novo e dos governos militares não demonstravam a 

preocupação com a construção da cidadania, logo a Sociologia era desnecessária. Por conta 

disso, anos de discussão, pesquisas, metodologias e todo um arcabouço teórico foram 

desprezados na sociologia brasileira. 

A década de 1980 no Brasil se inicia com as discussões sobre a redemocratização do 

país, crise do modelo econômico, das políticas sociais e também educacionais. A lei 7.044/82 

(BRASIL. Lei n° 7.044 de 1982) põe fim à obrigatoriedade da profissionalização no ensino 

secundário e a partir desta uma série de mudanças começam a acontecer no plano 

educacional.  A Resolução de n°6 de 1986 reformula a grade curricular do ensino médio e 

inclui a Filosofia como disciplina do núcleo comum e a Sociologia poderia ser incluída na 

parte diversificada, caso os Estados e instituições de Ensino desejassem. 

A partir deste momento de redemocratização, viu-se no país a luta dos profissionais 

das Ciências Sociais pelo retorno efetivo da disciplina de sociologia no Ensino Secundário, 

tendo ações de sucesso em diversos Estados como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro 

ainda durante a década de 80, com a realização de concursos para professores de Sociologia, 

inclusão obrigatória na grade curricular e inserção da disciplina nas provas de vestibular. A 

sociologia conquistava espaço no ambiente escolar ao mesmo tempo em que a sociedade 

brasileira se propõe a uma reflexão sobre a construção da cidadania universal e da 

democracia. 

A década de 1990 foi marcada pela tramitação de uma nova Lei de Diretriz e Bases 

que formularia toda a educação dentro dos ideais democráticos construídos na sociedade 

brasileira desde o fim da ditadura militar.  A Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 estabelece 

as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no artigo de n° 36 relata sobre o ensino da 

Sociologia e Filosofia de forma ambígua e sem deixar claro como as disciplinas deveriam ser 

ministradas. 

No inciso III do parágrafo 1° do artigo n° 36 da LDBEN diz: 

 

§1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão 
organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando 
demonstre:  
(...) 



IV – domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao 
exercício da cidadania (BRASIL ,Lei 9.394/1996 ). 

 
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) sugeridos no ano de 1997, propunha a 

adoção de projetos interdisciplinares, que agrupava as disciplinas por área de conhecimento. 

Nesta proposta curricular já se cumpria a lei, sem a necessidade da organização de uma 

disciplina na grade curricular das instituições ensino. A proposta para o ensino de Sociologia, 

e também da Filosofia, foi estabelecida na Resolução CNE/CEB nº 3/98 e fundamentada no 

Parecer CNE/CEB nº 15/98, que dá as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, 

com um tratamento de interdisciplinaridade, de acordo com o artigo 10 da Resolução 

CNE/CEB nº 3/98. 

Em 1997, o deputado paranaense Padre Roque Zimmermann consegue a aprovação no 

Congresso Nacional de seu projeto de Lei n.º 3.178/97 que tornava obrigatória as disciplinas 

organizadas de Sociologia e Filosofia em todas as escolas de Ensino Médio, quer sejam 

públicas ou particulares (PARANÁ, 2008). Entretanto, quatro anos depois, o presidente da 

república Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo de formação, veta o projeto de lei, 

sustentando que aprovar esta Lei seria um retrocesso do Ensino Médio, frente a proposta 

promulgadas pelo Parecer 15/1998, e que também não haveria dinheiro da União e nem 

professores habitados suficientes para cumprir a exigência.  

Somente em 2006, após o Parecer 38/2006 da CNE/CEB, sob a Resolução 04/2006, é 

que a sociologia volta em cena, pois esta institui as orientações para as redes estaduais de 

educação sobre a oferta das disciplinas de Filosofia e Sociologia nas grades curriculares de 

Ensino Médio com o prazo de um ano para as adequações (BRASIL. 2006b).  

 Em menos de um ano da vigência da Resolução 04/2006–CNE, o Congresso Nacional 

altera o artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN) e inclui a Filosofia e a 

Sociologia como disciplinas obrigatórias nos currículos do ensino médio por meio da Lei 

11.648 de 2 de junho de 2008 (BRASIL, 2008b).  

Os anos posteriores foram de adequação das grades curriculares de ensino médio em 

todo o país. Devido a esta adequação, algumas disciplinas tiveram que diminuir a sua carga 

horária, principalmente a de História.  Inicialmente, por retornar ocupando espaços 

anteriormente dado a outras disciplinas e por trazer em seus conteúdos o que no senso comum 

são consideradas ideais de oposição e radicalização política, a Sociologia enfrentou 

dificuldades nos estabelecimentos de ensino. Outra dificuldade que ainda é imperativa é a 

falta de docentes especializados e de materiais didáticos. 



Para lecionar Sociologia no ensino médio é necessário curso de licenciatura plena em 

Ciências Sociais ou Sociologia em ensino superior, conforme artigo 62 da LDBEN/96.  

Na Deliberação 03/2008 – CEE, documento orientador para a inclusão obrigatória de 

Sociologia no sistema de ensino do Paraná, são colocados os critérios para o exercício da 

docência no Ensino de Sociologia. Em seu artigo 5° elenca a ordem de prioridade dos 

profissionais para o exercício da docência, como exposto a seguir: 

 
5º Para o exercício da docência no ensino da Sociologia, até o final do ano 
de 2011, exigir-se-á em ordem de prioridade:  
I - Licenciatura Plena em Ciências Sociais ou Sociologia; 
II - Licenciatura Plena com Pós-Graduação em Sociologia; 
III – Licenciatura Plena em Filosofia; 
IV - Bacharelado em Filosofia, com Licenciatura Plena em outra disciplina; 
V - Licenciatura Plena em História; 

VI – Licenciatura em Pedagogia. 
Parágrafo único: Nos incisos III, IV, V e VI, o docente deverá comprovar 
no seu histórico escolar, no mínimo, cento e vinte horas cursadas da 
disciplina de Sociologia (PARANÁ. 2008). 

 
Devido à ausência de profissionais disponíveis, até mesmo de Filosofia e de História, a 

disciplina de Sociologia ficava, em sua maioria, a cargo dos profissionais da pedagogia, desde 

que comprovassem a carga horária mínima em Sociologia. Em 2012 o quadro muda um pouco 

devido a prevalência do artigo 6° da deliberação 03/2008- CEE: 

 

“Art. 6º A partir do início do ano de 2012, as disciplinas de Filosofia e 
Sociologia deverão ser ministradas exclusivamente por professores 
licenciados em Filosofia e Sociologia, respectivamente” (PARANÁ. 
Deliberação 03/2008, p.3). 
 

 
No entanto, mesmo sob esta orientação da lei, o Parecer não foi cumprido em sua 

integralidade devido a falta de professores habilitados para tal tarefa. Mas na exigência da 

inclusão obrigatória da Sociologia, professores formados em outras disciplinas assumiram e 

ainda assumem as aulas. É na formação docente que o professor apreende o domínio do 

campo conceitual e os conhecimentos historicamente produzidos de sua disciplina.  

Ao discutir sobre uma educação de qualidade, se tornou lugar-comum elencar, dentre 

outros fatores, a necessidade de professores capacitados e valorizados no meio escolar. 

Embora a discussão pareça corriqueira, a necessidade de professores com habilitação 

adequada para uma disciplina em fase de consolidação, como é a situação da Sociologia, é 

imprescindível.  



A estabilização da disciplina de Sociologia ainda não pode ser sentida no meio escolar. 

Sua presença nos currículos de Ensino Médio freqüentemente é questionada pelos sistemas de 

ensino quanto à sua importância e eficácia na formação dos alunos.  Ainda mais quando se 

lembra de que a Educação do Paraná e do Brasil está fundamentada em tendências 

pedagógicas ecléticas baseadas nos currículos das competências, já que pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), os conteúdos de Sociologia poderiam ser diluídos nas 

disciplinas da área de conhecimento ou na parte diversificada, trabalhadas por meio de 

projetos. Para Silva (2007): 

 

No currículo das competências a sociologia e as ciências sociais não entram 
como disciplinas do núcleo comum, mas podem estar na parte diversificada, 
como disciplinas escolhidas pelas escolas. Por isso a sociologia continua 
instável, e com dificuldades de se firmar como disciplina escolar. Isso 
interfere na formação de professores, uma vez que o espaço de trabalho 
como professor de sociologia não esta consolidado. Nos currículos em que a 

sociologia apareceu dessa forma, o seu ensino foi ministrado 
predominantemente por professores com formação em áreas tais como a 
pedagogia, história, geografia, entre outras (SILVA, 2007, p. 417). 

 

 

 Além de falta de tradição na escola, a Sociologia é uma disciplina, em sua maioria, 

ministrada por professores temporários e sem formação da área em grande parte dos sistemas 

de ensino no Brasil. Esta situação prejudica duplamente a qualidade do Ensino de Sociologia. 

Para Fiorentini (2008, p.49): 

 

[...] Se queremos formar professores capazes de produzir e avançar os 

conhecimentos curriculares e de transformar a prática/cultura escolar, então é 
preciso que adquiram uma formação inicial que lhes proporcione uma sólida 
base teórico-científica relativa ao seu campo de atuação e que a mesma seja 
desenvolvida apoiada na reflexão e na investigação sobre a prática. Isso 
requer tempo relativamente longo de estudo e desenvolvimento de uma 
prática de socialização profissional e iniciação à docência acompanhada de 
muita reflexão e investigação, tendo a orientação ou supervisão de 
formadores-pesquisadores qualificados. 

 
 
Mesmo com a obrigatoriedade da inclusão da disciplina escolar através da Lei Federal 11.684 /2008 que 

alterou LDBEM/96, a Sociologia enfrenta a disputa por seu espaço e respeito nos currículos escolares.  

 

 

Resultados da pesquisa 

 



Dos 19 municípios que fazem parte de Núcleo Regional de Educação de Cornélio 

Procópio, somente três professores são do Quadro Próprio do Magistério (QPM), ou seja, são 

concursados na área em questão. No município da pesquisa, nenhum professor de Sociologia 

atuante é QPM. Com exceção de professores QPM de Pedagogia e História que lecionam 

Sociologia em caráter de aulas extraordinárias, os demais professores que atuam na rede 

pública são todos professores temporários, conhecidos no Paraná como “PSS”.  

Foram entrevistados 12 professores de escolas tanto estaduais quanto privadas, que 

oferecem Ensino Médio no município (denominados aqui de P1 a P12). Destes, oito 

professores são atuantes em escolas públicas e quatro em escolas particulares. Estão divididos 

em sete homens e cinco mulheres, com idades entre 23 a 64 anos. Eles lecionam a disciplina 

de Sociologia por um período de um a seis anos. No entanto, oito deles já eram professores de 

outras disciplinas há algum tempo, antes de ministrar a disciplina de Sociologia no Ensino 

Médio. 

O total de professores de Sociologia atuantes no município com formação adequada é 

de 66,6%. Uma porcentagem considerada como regular, mesmo em discordância com a lei, 

frente aos dois últimos anos e outras regiões do Paraná e do Brasil. Do total de professores 

entrevistados, verificou-se que as suas formações iniciais são nos curso de Ciências Sociais, 

Pedagogia, História, Teologia e Direito. Deste, concluiu-se que somente 33,3% (04) dos 

professores tem a formação inicial em Sociologia, outros 33,3% (04) em pedagogia e outros 

33, 3%, com formações diversas, sendo 16% (02) formados em História, 8,3% (01) em 

Teologia e 8,3% (01) em Direito. 

Dos 12 professores, 10 professores realizaram ou ainda estão em cursos de graduação 

e de pós-graduação. Nenhum tem ou cursa mestrado. Os resultados obtidos demonstraram que 

33,3% (04) dos professores que não tinham a formação inicial em Sociologia (02 pedagogas, 

01 teólogo e 01 historiador) buscaram como segunda graduação a licenciatura em Ciências 

Sociais, por meio de cursos universitários a distância (EAD) ou Plano Nacional de Formação 

de Professores da Educação Básica (PARFOR).  

Ao analisar os resultados sobre a formação dos professores de Sociologia atuantes no 

município, percebe-se a mesma quantidade de professores com formação inicial em Ciências 

Sociais, encontram-se professores atuantes em Sociologia com professores com formação 

inicial em Pedagogia. Antes de 2012 este fato era ainda mais comum na rede estadual de 

ensino da cidade. O Núcleo Regional de Educação (NRE) considerava erroneamente a carga 

horária da disciplina de Sociologia da Educação do curso acadêmico de Pedagogia como 

Sociologia pura. Ministrar aulas de Sociologia se tornou uma possibilidade recorrente no 



município para pedagogas formadas e QPM´s da rede pública estadual e para acadêmicas do 

curso de pedagogia, tendo em vista, a justificativa da ausência de professores licenciados em 

Ciências Sociais. Apesar da prevalência do artigo 6° da Deliberação 03/2008 – CEE que exige 

a docência exclusiva de professores licenciados em Sociologia nas salas de aula, o número de 

professores com formação específica não é suficiente para sanar a demanda do município.  

Uma professora com formação em Pedagogia que ministra aulas de Sociologia, ao ser 

questionada sobre os motivos que influenciaram a escolha pela disciplina de Sociologia, 

respondeu: “Na verdade não escolhi, ela faz parte da minha formação acadêmica e tornou-se 

uma possibilidade de atuação profissional” (P. 3 – privada). Devido à escassez de professores 

com formação específica em Sociologia, os profissionais da pedagogia ministraram a 

disciplina, tanto como uma forma de admissão ao magistério quanto como uma alternativa de 

complementação de renda. 

A situação das escolas particulares também não é muito diferente. Das quatro 

entrevistadas, metade das escolas têm professores com formação docente específica e a outra 

metade não, sendo professoras formadas em Pedagogia. Na rede particular de ensino do 

município, percebe-se que esta exigência da deliberação 03/08 – CEE não é seguida em sua 

integralidade. A solução de duas escolas para resolver esta situação foi trazer professores de 

outra cidade, geralmente do município de Londrina, arcando com as despensas de transporte.  

Quanto aos motivos relatados pelos professores para a escolha da disciplina de 

Sociologia foram dados como respostas a curiosidade e empatia intelectual, interesse por 

política e economia, busca por conhecimento geral e senso crítico: 

 “Sou curiosa. Fiz a opção por um curso que me desse conhecimento geral“ 
(P.7 – pública). 
“Gosto muito de política e ao trabalhar sociologia, acredito ser possível, 
ajudar as pessoas a repensar a sociedade e o seu mundo” (P.6 - privada). 
“Gosto da disciplina, pois nela que a gente costuma desenvolver o senso 
crítico e a cidadania” (P.2 – pública). 
 

Dos 12 professores entrevistados, 33% relatam que o interesse por Sociologia surgiu 

no contato com a disciplina através de outros cursos universitários que realizaram ao longo de 

sua vida acadêmica. 

Em relação aos desafios e dificuldades da disciplina as respostas foram variadas, desde 

a formação do professor, materiais didáticos e comprometimentos dos alunos no processo de 

ensino-aprendizagem. 



No campo do questionário que interrogava sobre os desafios e dificuldades que o 

professor havia encontrado ao trabalhar com a disciplina, 2 professores relataram a questão da 

falta de formação docente específica no início do trabalho com a Sociologia. Vê-se:  

 

“A má formação do professor, antes de cursar a disciplina na faculdade”. (P.5 
– pública). 

“Várias, principalmente na questão da fundamentação, bagagem”. (P.2 – 
pública).   
 
 

Nesta mesma questão sobre as dificuldades encontradas no exercício da disciplina, um 

professor com formação adequada respondeu: “Turmas totalmente desinteressadas, e não 

sabendo a real importância da disciplina. E alguns professores despreparados fazendo a 

desvalorização e a repulsa dos alunos com a disciplina” (P.11 – pública). 

O despreparo e falta de domínio de conteúdos, e conceitos sociológicos básicos de 

alguns dos profissionais que conduziam o Ensino de Sociologia acabavam por descaracterizar 

a disciplina e confundir os reais objetivos da disciplina que é a desnaturalização das relações 

sociais, o desvelamento das ideologias, a crítica e reflexão sobre a sociedade. Estas questões 

de suma importância para o pensar sociológico eram substituídas por um discurso moralista e 

baseado no senso comum. 

Outra dificuldade relatada por sete professores entrevistados, foi a ausência de 

interesse e reconhecimento da disciplina por parte dos alunos. Constantes são os 

questionamentos de alunos sobre o porquê estudar a disciplina em questão. 

A mudança do Ensino Fundamental para o Ensino Médio implica, além da 

complexidade dos conteúdos, também a chegada de mais disciplinas a serem estudadas 

(filosofia, sociologia, biologia, química, física). Sendo complexo apontar as causas da falta de 

interesse dos jovens em relação aos conteúdos escolares, pode-se considerar o quadro geral 

em que a maioria de nossos jovens alunos vivem, que é o da massificação cultural e 

acomodação política. Abaixo algumas respostas dadas sobre as dificuldades e desafios 

enfrentados no exercício da disciplina em relação ao interesse dos alunos: 

 
“A quebra de paradigmas, pois os adolescentes se consideram donos e suas 

opiniões e demora a aceitar que enquanto indivíduos somos influenciados 
diretamente pela sociedade”. (P. 3 – privada) 

“Fazer com que nossos alunos entendam a razão pela qual queremos participar 
da sua formação” (P.8 – pública). 

“Acredito que o maior desafio é fazer com que os alunos pensem e reflitam, é 
necessário a reflexão e o diálogo para a formação do cidadão crítico e 

consciente”. (P. 12 – pública) 



 

 

A falta de reconhecimento da importância da disciplina por parte dos alunos e da 

comunidade escolar também é frequente. Muitos colegas educadores desdenham a disciplina e 

afirmam que aulas de português e matemática seriam mais bem aproveitadas pelos alunos. 

Como é uma disciplina com vigência de apenas cinco anos, a sociologia carece de tradição e 

de preparação nos anos anteriores para seu estudo e reconhecimento de conceitos básicos. Um 

professor relata como dificuldade a “falta de domínio de conceitos básicos dos alunos”.  

Em relação aos materiais didáticos utilizados pelos professores, eles relatam o uso de 

diversos materiais de auxílio para os alunos. Dos oito professores da rede pública, cinco deles 

afirmam usar o livro didático oferecido pela escola com seus alunos. Nas escolas da rede 

privada, duas escolas fazem uso de material didático de grupos educacionais franquiados. Nas 

outras duas, os professores relatam construir materiais próprios. 

Os livros mais usados no retorno da disciplina eram o Iniciação à Sociologia do 

Professor Nelson Dácio Tomazi publicado em 2000 e o Livro Didático Público – Sociologia, 

da Secretaria Estadual de Educação do Paraná –SEED, o Projeto Folhas, que teve sua 

primeira edição em 2006, escrito por um conjunto de professores e técnicos do rede pública 

de ensino do Paraná. No fim de 2011, houve uma consulta aos professores para a escolha do 

livro didático a ser adotado por cada disciplina para o ano seguinte. Desta vez, a Sociologia 

teve mais variedades e materiais mais atualizados para o uso de alunos e professores.  

O último campo do questionário interrogava os professores sobre as suas opiniões 

quanto à importância e contribuição da Sociologia para a Formação do Aluno. As respostas 

dadas destacaram como principal contribuição da Sociologia para a formação do aluno o 

despertar para o senso crítico e o exercício da cidadania. Algumas opiniões foram: 

 
"Esclarece os fatos, levando os alunos a superarem as opiniões de senso 

comum, tornando-os mais críticos e menos alienados”. (P.3 – privada). 
“Ela faz com que o aluno entenda o seu papel na sociedade, quais direitos e 
deveres”. (P.2 – pública). 
“Desenvolvimento de Consciência Crítica; compreensão dos problemas 
sociais; desnaturalização e compreensão das relações sociais”. (P.1 – 
privada). 
 “É uma disciplina essencial para a formação crítica e intelectual do cidadão, 

formando no indivíduo a consciência social, a prática da democracia, do 
diálogo, da justiça social e da igualdade de condições e 
oportunidades sociais”. (P.12 – pública). 

 
 



Percebe-se na opinião destes professores sobre a contribuição da disciplina para a 

formação do aluno o atendimento à exigência do artigo 36 da LDBEN/96, que é o domínio 

dos conhecimentos filosóficos e sociológicos necessários ao exercício da cidadania (BRASIL, 

2008a). Além dos valores e objetivos educacionais propagados pela LDBEN/96 e pelos PCNs, a Sociologia 

carrega em si seu próprio princípio de ser uma disciplina que reflete acerca das relações sociais e seus 

desdobramentos.  

 

 

Considerações Finais  

 

Após sete anos da vigência da Resolução 04/2006 da CNE/CEB que inclui a disciplina 

de Sociologia e também Filosofia no Ensino Médio em todo o país pode-se avaliar as 

aplicações e conseqüências desta obrigação. A assimilação da obrigatoriedade da resolução no 

município de Cornélio Procópio – PR ocorreu em seus últimos prazos dados pela Lei, tanto 

que hoje todas as escolas que oferecem ensino médio possuem a Sociologia nas grades 

curriculares, mas sem as condições adequadas para uma realização de qualidade do Ensino 

desta devido à falta de profissionais habilitados no município e região. 

Por meio da pesquisa exploratória sobre a formação de professores que ministram o 

ensino de Sociologia na cidade e sobre seus desafios e dificuldades para o exercício desta 

docência, pode-se perceber que 66,6% dos professores têm formação adequada.  No entanto, 

esta realidade é recente, visto que a prevalência da deliberação 03/2008 - CEE, fez com que 

os professores de outras disciplinas que atuavam também em Sociologia fossem atrás da 

formação acadêmica adequada. Mesmo assim, a quantidade de professores formados 

disponíveis não é suficiente para responder a demanda no município. 

Os desafios e dificuldades que os professores enfrentam são a ausência de formação 

docente específica, a falta de materiais didáticos e a má recepção dos alunos para a nova 

disciplina no Ensino Médio, mas pode-se concluir que todos estes entraves são consequência 

da falta de tradição e consolidação do ensino de Sociologia na educação básica brasileira. A 

todo o momento surgem discussões dos mais diversos meios, inclusive oficiais, sobre a 

organização e prática da disciplina, se ela permanece ou deve ser retirada novamente. Como 

exemplo a sugestão de grade curricular da Secretaria de Estado de Educação do Paraná para 

os cursos de Ensino Médio enviada no fim do ano letivo de 2012 para que houvesse a 

diminuição de 1 hora/aula semanal de Sociologia nas primeiras séries do ensino médio.  



Existe a contradição entre a obrigação de um ensino de Sociologia de qualidade e um 

Estado que não oferece condições de trabalho adequadas e nem formação inicial e continuada 

para os educadores que se dedicam a esta disciplina. 

O Ensino de Sociologia é ministrado integralmente na rede pública do município por 

professores temporários. Como coloca Dario Fiorentini, os professores temporários são 

“professores sem-escola”, condição esta semelhante aos sem-terra e sem-teto (FIORENTINI, 

2008, p.54). 

Mesmo atuando em várias escolas ao mesmo tempo, o professor temporário não 

consegue se integrar à comunidade escolar e ao corpo docente, e nem dar continuidade ao seu 

trabalho, situação preocupante para uma disciplina que vem lutando por seu espaço e 

consolidação frente a uma educação que se propõe a formar indivíduos críticos e prontos para 

o exercício da cidadania. 
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