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Resumo: Este trabalho pretende a realização de algumas reflexões acerca da importância de 
determinados conhecimentos dentro da educação brasileira para que se alcance novos horizontes 
sociais em nossa sociedade contemporânea. Nesse sentido, buscou-se analisar qual o papel da 
disciplina de sociologia no ensino médio na constituição da cidadania, em uma escola no 
município de Pelotas. A partir de um estudo de caso com uma docente da disciplina de sociologia 
e mais 15 de seus discentes traçou-se algumas considerações sobre o contexto da sociologia no 
ensino médio. Para tanto, se foi necessário realizar algumas análises acerca do contexto histórico 
de surgimento da sociologia enquanto ciência, principalmente em nosso país. Também, buscou-se 
refletir as relações intrínsecas da sociologia com a cidadania, traçando os contornos que essa 
assume no contexto da educação. E, por último, apresentaram-se os elementos encontrados no 
campo de pesquisa. Diante disso, pode-se perceber – a partir do relato tanto dos estudantes 
quanto da docente – que a sociologia constitui conhecimento fundamental à formação escolar dos 
sujeitos. Dessa maneira, fundamentalmente, a sociologia destaca-se como importante instrumento 
para a constituição da cidadania na realidade social brasileira. 
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Introdução 

 

Na atualidade, as relações sociais tornam-se cada vez mais intensas e complexas, tendo-se 

em vista a era de globalização que a sociedade está inserida, onde se redimensionam diversos 

aspectos de nossa sociedade. 
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Nesse sentido, novas demandas emergem à educação, apontando a necessidade da atenção 

nas novas formas de relações dos sujeitos sociais advindos desse processo contemporâneo, o qual 

promove um intenso contato sociocultural e um acelerado processo de informação e 

comunicação. Esse se reflete nos processos educacionais e na atuação dos educadores na escola. 

Por isso pensar a educação emerge como fundamental diante dessa dinâmica descrita. 

Partindo dessa ideia, destaca-se o ensino de sociologia como verdadeira potência para 

alicerçar a constituição de novos sujeitos dentro do contexto escolar. Nesse sentido, a existência 

da disciplina de sociologia como realidade dentro das escolas propiciou algumas experiências em 

sala de aula, as quais se tornam subsídios para a construção de novas possibilidades para os 

docentes desta área.  

A partir desse cenário surge a presente pesquisa, que representa parte de uma pesquisa 

com o objetivo de investigar papel da disciplina de sociologia na formação cidadã no ensino 

médio em uma escola pública no município de Pelotas. 5Esta pesquisa foi realizada a partir de 

entrevistas com a educadora de sociologia e com discentes da disciplina.  

Para tanto, inicialmente realizou-se uma breve reflexão acerca do contexto da gênese da 

sociologia enquanto ciência e enquanto disciplina acadêmica. Em um segundo momento, buscou-

se a construção de um desenho relacionando a sociologia com a cidadania, principalmente no 

contexto de sua presença dentro da escola. Posteriormente, passou-se a analisar a realidade de um 

caso que sinaliza para algumas inferências em relação ao papel da disciplina de sociologia na 

constituição da cidadania. 

 

Contexto Histórico do Surgimento da Sociologia  

 

Decorrente das novas situações proporcionadas pela emergente sociedade capitalista surge 

a necessidade de uma ciência que explicasse os problemas sociais. Esse movimento ocorreu tanto 

no campo das ideias como no das ações sociais. Nesse sentido, as modificações ocorridas no final 

do século XVIII e parte do século XIX, principalmente as revoluções no campo político e 

industrial. (LALLEMENT, 2004, p. 62) 

                                                 
5 O nome da escola manteve-se não identificado, tendo em vista que o presente texto, compõem uma pesquisa de 
âmbito maior que mantém esse procedimento. 
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Assim essas transformações configuram-se como um fato relevante para o surgimento da 

sociologia, principalmente pelas consequências que essas provocaram na forma de pensar. Esse 

processo histórico teve, de acordo com Lallement (2004) teve alguns elementos marcantes, esses 

situados na substituição de um pensamento de cunho metafísico para uma ordem racional das 

ideias; assim como a aplicação da observação e a experimentação (método científico) para 

explicação da natureza, na busca de um conhecimento objetivo da realidade. 

A sociologia no Brasil, de acordo com Fernandes (1980), teve inicialmente uma influência 

cultural recebida dos centros de produção intelectual. O desenvolvimento da sociologia brasileira 

teria tido momentos, tratados por este autor como épocas. A 1ª Época caracteriza-se por ser a 

sociologia explorada como um recurso parcial e uma perspectiva dependente de interpretação, 

oferecendo considerações acerca dos fatos sociais. Não se configurava uma investigação 

sociológica (direito e sociedade; literatura e contexto social). Na 2ª Época se observa o uso do 

pensamento racional como forma de consciência e de explicação das condições histórico - sociais 

de existência na sociedade brasileira. Nesse sentido, a interpretação do presente se associa as 

disposições de intervenção racional no processo social. Já na 3ª Época emerge a preocupação 

dominante em subordinar o labor intelectual, nos estudos dos fenômenos sociais, ao padrão de 

trabalho científico sistemático.  

Percebe-se também, uma evolução gradativa da Sociologia no Brasil, tendo um primeiro 

impulso com a independência do Brasil em 1822, onde se cria um novo País, e com isso, a 

necessidade de toda uma estrutura burocrática de funcionamento do Estado, efetivam-se as 

classes sociais brasileiras e se constitui uma inteligência brasileira. (FERNANDES, 1980) 

Outro fator representa grande relevância para o aumento do espaço da sociologia na esfera 

social, este se situa nos movimentos abolicionistas que surgiram nesse contexto, os quais 

desempenharam grande papel para o pensamento social da época no sentido da compreensão da 

lógica das instituições daquela sociedade, tendo como ápice desse movimento a proclamação da 

república em 1889. Sendo assim, destacou-se nesse processo de constituição da disciplina de 

sociologia no Brasil o “setor da inteligência” - os educadores - que procuram enfrentar as 

necessidades dessa nova conjuntura social, ou seja, o surgimento da república, ao proporem 

reformas que ajustassem o ensino brasileiro à ordem social democrática.  

A seguir, passa-se a analisar alguns aspectos que sinalizam ao papel que exerce a 

disciplina de sociologia na constituição da cidadania dentro do contexto educacional brasileiro. 
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Sociologia e Cidadania no Brasil 

 

De acordo com a LDB (1996), em seu art. 36 aponta que ao final do ensino médio o 

educando tenha acesso aos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia como subsídios 

fundamentais Ao exercício da cidadania. Nesse sentido, nos currículos escolares tanto as 

metodologias como os conteúdos e as avaliações devem ser organizados para atender esse anseio. 

Também orientando o ensino de sociologia no país tem-se os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs, 1999), que podem ser caracterizados como um avanço para a disciplina de 

Sociologia. Indicam como objetivo das ciências sociais no ensino médio a introdução do 

educando em questões tanto conceituais como metodológicas de conhecimentos como a  

Sociologia, Antropologia e Política (PCNs, 1999)  

A partir da leitura dos PCNs, uma das questões nodais desse ensino de sociologia, seria o 

auxílio na construção da cidadania, essa se constituiria, através das reflexões propostas por essa 

disciplina. Torna-se, dessa maneira, fundamental um conhecimento sistematizado para que se 

possibilite ao educando uma aproximação mais efetiva com essas reflexões sociológicas. 

Dessa forma, munido dessa carga de reflexão acerca dos acontecimentos sociais que o 

envolvem, esse educando terá mais embasamento de sua realidade, podendo reconhecer-se como 

um sujeito político de transformação social e, através do exercício de sua cidadania, implementar 

atos que auxiliem nessa perspectiva. Entretanto, para que isso ocorra deve-se fornecer a esse 

educando uma reflexão de cunho teórico sobre os problemas sociais vivenciados tanto por ele 

como pela coletividade. (PCNs, 1999) 

Diante disso, o docente de sociologia assume um papel crucial nessa relação com seu 

educando, pois cabe aquele apontar os reflexos de qualquer transformação ocorrida na sociedade 

para se pensar as perspectivas futuras, assim como a implicação dos fenômenos sociais em seu 

cotidiano. (PCNs, 1999). 

Importante se faz destacar nos PCNs que esse conhecimento dá-se de forma mais 

estruturada dentro em uma lógica onde a diversidade paradigmática prepondere, com intuito de 

contextualizar a realidade social brasileira de acordo com seu desequilibro social. Os PCN, no 

entanto, carecem de uma orientação metodológica e didática apropriada ao ensino dessas 

disciplinas.  
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A prática do educador de sociologia assume um papel importante na construção da 

sociologia no ensino médio, tanto na luta pela instituição da disciplina nas escolas como para a 

superação da generalidade dos PCNs e da LDB. Portanto, observa-se o quanto a sociologia tem a 

possibilidade de se tornar significativa para a vida desses educandos, no sentido de proporcionar 

uma contribuição ao desenvolvimento de um pensamento crítico, passando pela compreensão da 

diversidade cultural. 

Fundamental visualizar que a sociologia retornou aos currículos do ensino médio 

brasileiro como pressuposto à construção dos direitos, bem como para a construção da cidadania. 

Há, dessa maneira, com esse retorno da disciplina à escola uma grande dificuldade em superar os 

danos causados pala ausência da sociologia por cerca de uma geração inteira. Supressão realizada 

nos anos da ditadura militar no Brasil país, onde os militares suprimiram qualquer tipo de 

conhecimento considerado de cunho subversivo. 

No atual momento, ela constitui-se como disciplina obrigatória nos currículos escolares 

para o ensino médio, o que sinaliza para a recente história que esse conhecimento apresenta 

dentro da realidade curricular. Nesse sentido, observa-se em muitas escolas a identificação de um 

cenário de não clareza dos objetivos que esse conhecimento assume no contexto educacional. 

O conhecimento sociológico permite ao educando a realização de reflexões mais 

aprofundadas da realidade que vive. A disciplina de sociologia pode representar uma tomada de 

consciência, sobre as diferentes práticas humanas produzidas coletivamente.  

Segundo Sarandy (2004), necessário também pensar o papel do educador que 

desempenhará essa atividade, nesse sentido, o perfil do educador de sociologia apresenta a 

seguinte realidade: de um lado o academicismo que se caracteriza em grande parte pela 

reprodução de modelos vivenciados na sua trajetória escolar, por outro lado o militantismo 

ideologicamente orientado, que em grande medida faz um recorte ideológico dos conceitos e das 

temáticas trabalhadas,  

Diante do exposto, infere-se que a postura do docente de sociologia na condução da 

disciplina dessa e na sua prática em sala de aula representa um aspecto definidor da fisionomia 

que a sociologia assumirá, principalmente  como um conhecimento que auxiliará o educando na 

construção de cidadania.  

No próximo momento, o presente texto passa a expor os aspectos metodológicos por onde 

foram ancorados os alicerces desta pesquisa. Também, será realizada uma análise dos elementos 
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extraídos no campo de pesquisa, para verificar-se com mais contundência a recontextualização do 

conhecimento da sociologia no espaço escolar. 

 

A Disciplina de Sociologia em uma escola no município de Pelotas: análises e discussões 

 

Com o intuito de investigar o papel da sociologia para a constituição da cidadania foi 

realizado um estudo de caso em uma escola, no município de Pelotas, com a educadora de 

sociologia e 15 discentes que estivessem cursando a disciplina de sociologia. Como norte para a 

consecução desta pesquisa, procurou-se a realização de um estudo de caso, por este ser uma 

importante ferramenta metodológica, a qual permite um maior aprofundamento que delineiam o 

objeto em questão. Dessa maneira, ao pensar o objeto de forma mais integrada com seu contexto 

e configurações intrínsecas (YIN, 2005). Além disso, se torna mais fácil investigar o objeto no 

próprio local de incidência habitual do mesmo, pela sua peculiaridade (BOGDAN e BIKLEN, 

1994). Foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas tanto com a docente da disciplina quanto 

com os 15 discentes envolvidos com questões acerca da disciplina de sociologia no contexto de 

sua escola e de suas vidas. 

Nessa ida a campo percebeu-se diversos elementos em relação ao papel da Sociologia, um 

dos apontamentos realizados pela docente da disciplina aponta para essa situação. 

 
“A Sociologia estimula a compreensão do que é ser cidadão e o professor deve 
compreender que a sua prática docente tem a ver com a sua prática política, com sua 
postura frente às contradições do dia a dia. Não basta ter o discurso e sim ter uma prática 
cidadã, o aluno percebe muito claramente se o professor não tem aquela prática política 
que ele tenta estimular tanto durante as aulas.” (Docente da disciplina de Sociologia) 
 

A partir dessa análise, coloca a Sociologia como uma disciplina fundamental ao seu 

educando, tanto em sua formação geral quanto no exercício de sua cidadania. Além disso, coloca 

que a sociologia tem o papel de buscar e incitar questões de toda a formação da sociedade. 

Também, exercita o conhecimento da realidade em que se vive bem como a tomada de posição 

por parte dos sujeitos em relação às circunstâncias que estão a sua volta (Meksenas,1992, p.16). 

Nessa perspectiva as palavras da docente apontam a esse horizonte. 

 
A sociologia propõe e levanta as questões de toda a nossa formação de sociedade, de 
nosso processo histórico, de como vivemos em sociedade, dos acontecimentos sociais e 
políticos. (...) Ela contribui na formação da opinião em todas as disciplinas. (Docente) 
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Nesse sentido, percebe-se a partir desse relato a importância da sociologia no ambiente 

escolar, estimulando o debate e a problematização de questões atinentes ao contexto social em 

que se vive.  

Outra questão levantada pela entrevistada situa-se no papel do docente da disciplina de 

Sociologia como o de um estimulador da conscientização dentro do cotidiano da sala de aula. 

Assim, este sujeito de acordo com sua experiência, estimula e faz com que os seus educandos 

compreendam a sua história e o seu papel dentro da sociedade. 

A partir da noção de cidadania evidenciada pela docente, o processo de constituição  da 

cidadania passa pelo reconhecimento de identidade por parte do educando e auto-reflexão da 

realidade que vivencia. A sociologia situa-se, dessa maneira, como uma ferramenta na construção 

da cidadania dentro da sala de aula, assim objetivando a partir da sala de aula a transposição os 

muros da escola. Portanto, infere-se que a disciplina de sociologia destaca-se em contribuir para 

formação geral do estudante estimulando a problematização das questões políticas, econômicas e 

sociais da sociedade, principalmente quando estabelece relações com outras sociedades. 

Os discentes entrevistados também sinalizam o papel da disciplina de sociologia apresenta 

em suas vidas, demonstrando uma visão semelhante, o que dialoga com o relatado docente de 

sociologia evidenciado nas entrevistas. Muitos estudantes apontaram visualizar na disciplina de 

sociologia a oportunidade de problematizar determinados temas como a violência e pobreza a 

partir de um ângulo mais aprofundado do problema em questão. Isso pode ser percebido em um 

trecho expressado por um dos discentes pesquisados. 

 

“Ela (sociologia) faz o gancho e nos mostra também outra face, não só nos mostra 
violência de tu seres assaltada, nos mostra a oura face nós termos um senso mais crítico, 
nos despertando a crítica, e nos mostrando as diversas faces da pobreza, da fome, do 
governo. Sempre nos estimula a formarmos nossa própria visão” (Discente 6) 
 

A partir do relato desse educando, a possibilidade que a disciplina oferece em 

problematizar diversos ângulos e despertar a criticidade configura-se como característica 

fundamental para que os estudantes sintam-se atraídos pelas aulas de sociologia.  

Soma-se outo elemento ao debate, este se refere ao fato mencionado pela docente da 

disciplina. Segundo a mesma, os estudantes encaram a disciplina de Sociologia como um espaço 
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de diálogo, como uma disciplina que fomenta discussões sobre temas atuais resgatando o 

processo histórico. Além disso, pensa que ser cidadão é conhecer a sua realidade buscando 

transformá-la, perceber em que contexto social, político e econômico se está inserido e buscar a 

integração no processo social, reivindicando os seus direitos. 

Relatando sobre a condução de suas aulas a entrevistada afirma que busca em sua prática 

docente, trabalhar os conteúdos de uma determinada forma que amarre a teoria, apresentada, com 

a realidade que está presente na vida de seus educandos, fazendo relações com o cotidiano deles e 

também o cotidiano de outros povos. Além disso, procura contextualizar o que é trabalhado em 

sala de aula com o que está acontecendo naquele momento no país, no colégio, com as questões 

que estão sendo discutidas naquele momento na mídia. 

Dessa forma, sinaliza que a construção dos conteúdos se dá conjuntamente com eles e 

assim são elaborados conteúdos de forma que possam opinar no que eles mesmos vão trabalhar 

na disciplina de sociologia, durante o ano inteiro, exercitando assim a própria essência da 

disciplina na escolha dos caminhos que serão trilhados em sala de aula. Nessa perspectiva, eles 

sentem-se sujeitos do processo, ficando um ambiente propício para o desenvolvimento dos 

conteúdos da Sociologia, onde eles tenham interferência  nas decisões acerca dos conteúdos. 

Dentro dessa perspectiva o conteúdo trabalhado tem um papel fundamental na condução 

das aulas de Sociologia, então a escolha dos mesmos e a forma que são trabalhados determinam a 

sintonia entre o educador e educando. Aquele busca aliar esses conteúdos à realidade desses, para 

que haja um maior interesse dos mesmos. Dentro dessa lógica, o docente tem como objetivo fazer 

com que os estudantes associem o conteúdo com a sua vida cotidiana.  

A educadora entrevistada também comenta sobre a importância da teoria, e afirma deixar 

claro aos seus educandos a sua visão acerca de cada tema. Entretanto, ela fornece outras 

possibilidades e visões sobre cada assunto trabalhado, estimulando que busquem diferentes 

perspectivas para a compreensão dos conteúdos propostos. 

Nessa lógica, há uma flexibilidade maior em relação à construção de suas posições sobe 

cada assunto. Mas para que isso ocorra à entrevistada cobra uma boa fundamentação dos seus 

educandos. Assim como possibilita ao estudante perceber como outras culturas pensam suas 

questões. Nas palavras de um estudante isso fica sinalizado como uma contribuição desse tipo de 

conhecimento. 
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A partir da disciplina pude comparar diferentes culturas e ver as diferenças existentes 
entre a nossa sociedade e algumas outras, percebi, assim novos valores em relação à 
diversidade cultural existente ( Discente 13) 
 

Assim sendo, a entrevistada coloca-se no papel de mediação de conhecimentos na 

docência da disciplina, em relação aos seus educandos. Coloca-se como auxiliar na construção de 

uma concepção de sociedade. 

Para auxiliar nessa compreensão, uma das primeiras questões que trabalha, refere-se a 

ideologia. Aborda assim as várias concepções ideológicas, inicialmente, para que nos outros 

assuntos seja feito o resgate dessa, para a realização de contrapontos das diferentes concepções 

acerca de cada tema tratado.  

Percebe-se, também, que a flexibilidade é um princípio essencial em relação aos 

conteúdos, não havendo uma preocupação essencialmente quantitativa dos conteúdos 

trabalhados, sendo constituído um processo de interação entre educadora e educandos durante a 

condução das aulas.. Portanto, dentro dos debates em sala de aula, muitos conteúdos são 

trabalhados de forma espontânea, a partir do que os estudantes trazem como pautas.  

Um fato que envolve os discentes na aula trata-se iniciativa que eles têm em apresentar 

suas dúvidas em relação ao que eles estão vivenciando em sua vida cotidiana. Dessa forma, eles 

trazem temas para a aula, onde começam a ter um papel de sujeitos ativos de seu processo de 

aprendizagem. 

No que se refere à escolha dos conteúdos e interação na elaboração da aula, afirma ser 

algo estranho para eles, no início, pelo fato de que a escola onde eles estudam ser uma escola 

bastante conservadora. Posteriormente eles passam a quebrar as barreiras com esse espaço de 

liberdade na condução da aula. Vale lembrar, que se tem um programa a ser seguido, mas abre-se 

um espaço sempre que possível para que sejam contempladas as propostas deles. 

Outra preocupação apresentada pela entrevistada situa-se em não deixar o conteúdo livre, 

como uma simples conversa, mas sim apresentar os autores que trabalham esse ou aquele tema, 

para, posteriormente, fazer o contraponto com o que eles pensam. Assim, busca-se uma base 

bibliográfica para que os assuntos trabalhados em aula não fiquem dispersos e sem 

fundamentação de cunho epistemológico e teórico. 

Além de todas essas questões, soma-se outra que emergiu dos achados desta pesquisa, a 

qual se relaciona ao auxílio que a sociologia oferece para as outras disciplinas no 

desenvolvimento de seus respectivos conteúdos. Percebe-se, dessa maneira, a existência de um 
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trabalho interdisciplinar nessa escola, com as matérias humanísticas – História, Geografia, 

Filosofia e Sociologia. Para que isso ocorra, os conteúdos também são elaborados de forma 

interdisciplinar. 

Diante do exposto, percebe-se a intima relação da disciplina de sociologia com formação 

cidadão dos estudantes, tendo em vista o processo vivenciado no contexto de pesquisa descrito 

anteriormente. 

 

Considerações 

 

Nesse momento, fundamental traçar-se algumas considerações, acerca das inferências 

construídas ao longo do desenvolvimento da presente pesquisa. Nesse sentido, percebeu-se a 

grande atuação da sociologia como um instrumento de promoção e constituição da cidadania. 

No campo verificou-se a importância que nesse caso assumiu a disciplina de sociologia, 

que de acordo com o universo pesquisado, apresenta-se como uma disciplina de fundamental 

importância para a formação dos estudantes enquanto educandos e também enquanto cidadãos. 

Esse é um espaço, então, de expressão de suas vidas contextualizadas dentro da ciência.  

Destacou-se que a sociologia em seus primórdios objetiva ser um instrumento social para 

as elites constituírem setores de inteligência dentro da sociedade brasileira, posteriormente a 

sociologia alia-se a concepção de cidadania e passa a ter papel fundamental na vida social 

brasileira. Com o advento da ditadura esse espaço da sociologia se reduz, retornando ao cotidiano 

escolar recentemente. E, nessa breve experiência que se observou, em relação à presença da 

sociologia na escola, inferiu-se a partir dos relatos vivenciados nessa pesquisa, que a disciplina de 

sociologia vem a disparar processos de aprendizagens que vão ao encontro da efetivação da 

cidadania por parte dos sujeitos na sociedade. 

Evidenciou-se nas entrevistas que essa disciplina passou a ser fundamental para a 

dinâmica do próprio espaço escolar, assumindo um espaço privilegiado, principalmente para os 

discentes dessa instituição pesquisada. 

Diante de todas as questões analisadas nesse espaço reflexivo, este trabalho culmina 

pretendendo ser um olhar histórico e provisório acerca de um dado fenômeno, como um 

conhecimento científico suscetível de constante reinvenção. 
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