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Resumo 
 

O artigo reflete sobre a formação docente do cientista social que atuará na educação de 
jovens no Ensino Médio, os desafios e incertezas com os quais se defrontam e, 
consequentemente, sobre os rumos da Sociologia, como uma área das ciências sociais, 
apta a se aventurar no conhecimento, na pesquisa e na prática pedagógica do dia a dia 
escolar. As reflexões aqui contidas são baseadas nos resultados de uma prática reflexiva 
que está se consolidando no Curso de Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade 
Estadual do Ceará, por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 
Docência (PIBID), que objetiva estimular a escolha pelas licenciaturas, a valorização do 
magistério e a inserção dos licenciandos na vida escolar.  
 
Palavras-Chaves: Formação Docente; Práticas Educativas; Sociologia. 

 
 

Resumen 
 
El artículo reflexiona sobre la formación docente del científico social que actuará en la 
educación de jóvenes en la Enseñanza Media, los desafíos y incertidumbres que se 
enfrentan y, consiguiente, sobre los rumbos de la Sociología, como una área de las 
ciencias sociales, apta a aventurarse en el conocimiento, en la pesquisa y en la práctica 
pedagógica escolar. Las reflexiones aquí contenidas son fundamentadas en los  
resultados de una práctica reflexiva que se está consolidando en la Licenciatura en 
Ciencias Sociales de la Universidad Estadual do Ceará, a través del Programa 
Institucional de Becas de Iniciación a la Docencia (PIBID), que objetiva estimular la 
elección por las licenciaturas, la valorización del magisterio y la inserción de alumnos 
de las licenciaturas en la vida escolar.  

 
Palabras-Claves: Formación Docente; Practicas Educativas; Sociología. 
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1. Introdução 

 

Ensinar sociologia para jovens do Ensino Médio é um desafio da formação no 

século XXI. Geralmente, no Brasil, são as Licenciaturas em Ciências Sociais que tem o 

papel e fundamento básicos na formação de professores para atuarem no Ensino Médio, 

especificamente, na disciplina de Sociologia, que é entendida, ao lado da Filosofia, 

como necessárias ao exercício da cidadania dos escolares.  

Após quase 10 anos de luta ativada por profissionais e diversas entidades do 

país, em 2006, o Conselho Nacional de Educação aprovou por unanimidade a 

obrigatoriedade das disciplinas de Filosofia e de Sociologia nas três séries do Ensino 

Médio. E, em 2008, foi sancionada a Lei Nº 11.684, de 2 de junho de 2008, a partir da 

qual as disciplinas de Sociologia e Filosofia passam a integrar de forma obrigatória o 

currículo  nacional brasileiro nos três anos de ensino médio. Com isso, se completa um 

ciclo de idas e vindas que se iniciou ainda no século XIX quando Benjamin Constant 

propôs que a disciplina figurasse no currículo. A partir desta data, muitas escolas que 

ainda não comportavam estas disciplinas se mobilizaram para incluir tais disciplinas em 

seus currículos, o que não ocorreu sem conflitos: de um lado atrasos e dificuldades de 

compreensão e aceitação tanto por parte de núcleos gestores como de professores e 

estudantes e, de outro, lutas e conquistas de sociólogos e filósofos em busca de 

implementação efetivas da sociologia e da filosofia.  

Neste sentido, torna-se ainda mais relevante pensar e exercitar a formação do 

cientista social, articulada com a perspectiva do Ministério da Educação condizente com 

as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de Professores da Educação 

Básica”, cujos princípios se voltam para a capacidade de educar mediante o 

desenvolvimento de conhecimentos vinculados à construção da cidadania e que 

possibilite aos discentes instrumentos próprios de compreensão das problemáticas 

sociais, políticas e econômicas da sociedade. Consideramos que este princípio só se 

constitui por meio da articulação entre a formação docente com seus recursos 

epistemológicos e a prática cotidiana do docente envolvido no modus operandi da 

instituição escolar em que leciona.  

Portanto, uma formação sociológica para a cidadania significa sempre a 

associação com a realidade do docente na escola pública, a partir do ponto de 

cruzamento entre sua formação básica cognitiva e seu exercício estratégico mediante a 
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experiência da iniciação a docência, ou seja, no encontro entre a dimensão instituída do 

conhecimento e das exigências da cultura escolar e a dimensão instituinte, criativa da 

experiência cotidiana do futuro professor inserido no cotidiano das escolas. É neste 

campo que encontrará desafios e incertezas na profissão ao se embrenhar nos caminhos 

da segurança instituída e da insegurança do instituinte. Trata-se de se lançar nas 

encruzilhadas das incertezas de que nos ensina Edgar Morin (2000). 

Este artigo pretende levantar reflexões sobre a formação docente do cientista 

social que atuará na educação de jovens no Ensino Médio e, consequentemente, sobre 

os rumos da Sociologia, como uma área das ciências sociais, apta a se aventurar no 

conhecimento, na pesquisa e na prática pedagógica do dia a dia escolar. Essas reflexões 

são também resultados de uma prática reflexiva que está se consolidando no Curso de 

Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Estadual do Ceará, por meio do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência/ PIBIDiii, que pretende ser um 

incentivo à escolha pela licenciatura em ciências sociais, com a formação qualificada, 

mediada pelo saber e experiência sociológicas de cientistas sociais aptos a atuarem na 

formação de jovens no ensino médio. Tudo isso na perspectiva de elevar a qualidade da 

formação destes docentes que, consequentemente, poderão contribuir com a 

qualificação do ensino médio nas escolas públicas. 

Todavia, diferentemente de disciplinas como História e Geografia, já 

consolidadas na escola e no imaginário dos estudantes, a Sociologia ainda carece de 

uma identidade clara. Do que trata? O que faz? Para que estudar? Quais são os seus 

objetivos no Ensino Médio? São algumas perguntas feitas pelos estudantes e também 

por alguns professores. Como ser trabalhada? Quais as metodologias mais apropriadas e 

que conteúdos selecionar são também questões com as quais os professores se debatem.  

 

2. O PIBID em início nas ciências sociais: o ensino da sociologia 

 

Escrever sobre o ensino de Sociologia no Ensino Médio nos faz recordar 

imediatamente o texto de Wright Mills (1982), “A Imaginação Sociológica”, para quem 

a sociologia se faz mediante o trabalho artesanal, de construção do raciocínio que não se 

dá sem uma profunda imersão nas experiências de vida articuladas com a experiência 

intelectual. Trata-se do cultivo da imaginação sociológica que ocorre por intermédio do 

trabalho artesanal associado, também, a “certo estado de espírito alegre” que combinam 
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idéias e experiências do mundo comum nem sempre aceitas pela razão técnica, mas que 

busca sentido nas relações e interações sociais que são sempre conflitantes. 

É este sentido quase ausente aos olhos comuns que a Sociologia busca 

compreender por meio da interpretação do mundo e das interações sociais entre 

humanos em suas diferentes expressões e manifestações. Mas, acostumamos a 

compreendê-la como ciência da academia, inserida nas universidades entre suas 

pesquisas analíticas e aulas ministradas por professores PhD, formadores de sociólogos 

pesquisadores e professores que continuarão seu legado nas universidades. Mas, e 

quanto ao ensino desta ciência aos jovens do ensino médio? É possível pensá-la como 

disciplina/ciência da compreensão e da interpretação da condição humana, do mundo e 

suas facetas? Em que contribui e como pode ser encaminhada para estes jovens? 

Há diferentes caminhos para pensarmos o ensino da compreensão mediante a 

sociologia. Nada mais propício do que voltar-se às experiências teórico-práticas 

existentes no campo da formação. O PIBID em andamento no curso de Licenciatura em 

Ciências Sociais na Universidade Estadual do Ceará aparece como uma oportunidade 

ímpar para ajudar a florescer nos estudantes a imaginação sociológica no ato de ensinar 

jovens. 

O PIBID foi criado em 2008 com a finalidade de valorizar o magistério e 

apoiar estudantes de licenciatura plena, das instituições públicas e comunitárias, sem 

fins econômicos, de educação superior. Um de seus objetivos é a elevação da qualidade 

das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura das instituições de educação superior, assim como a inserção dos 

licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, promovendo a 

integração entre educação superior e básica. 

O Programa busca também proporcionar aos futuros professores participação 

em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar, na perspectiva de buscar a superação de problemas identificados no 

processo de ensino-aprendizagem, além de incentivar as escolas e seus professores a 

tornarem-se protagonistas nos processos formativos dos licenciandos e futuros 

professores. 

Desde o seu início, anualmente o Programa lança editais públicos para que as 

instituições de educação superior públicas ou comunitárias sediadas no país e que 

possuam cursos de licenciatura plena legalmente constituídos possam apresentar 
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propostas de trabalho em diferentes áreas de conhecimento. Ao serem aprovados, são 

concedidas bolsas em quatro modalidades: iniciação à docência, para estudantes dos 

cursos de licenciatura plena; de supervisão, para professores das escolas públicas 

estaduais ou municipais que acompanharão as atividades dos licenciandos nas escolas; 

para coordenadores de área de conhecimento e coordenadores institucionais de projeto, 

ambos docentes das instituições de ensino superior públicas ou comunitárias. 

 A proposta institucional da Universidade Estadual do Ceará fundamentou-se 

no desenho pedagógico-curricular que busca associar a bagagem de formação teórica 

desde o início do Curso à experiência de inserção dos estudantes da licenciatura nas 

escolas. Entende-se que um dos meios possíveis para essa inserção se dá mediante a 

participação direta nas estruturas das escolas e nas salas de aulas onde se desenvolve o 

ensino, a fim de construir inicialmente diagnósticos por meio da observação. Na área da 

Sociologia, a proposta pretendia ademais, desenvolver a articulação entre os estudantes 

e professores da disciplina Sociologia do ensino médio, por meio da co-participação dos 

estudantes nas atividades desenvolvidas na referida disciplina, e em outras atividades da 

escola, associando todas essas práticas à pesquisa. 

Mediante chamada pública interna na área específica das ciências sociais foram 

selecionados na universidade 20 bolsistas de iniciação a docência, e a partir de maio de 

2010, se inseriram em duas escolas públicas estaduais, acompanhados pela 

coordenadora da área de sociologia, professora do curso de ciências sociais da UECE e 

pelos supervisores que são professores da disciplina de sociologia no Ensino Médioiv. 

10 bolsistas estão desenvolvendo suas atividades na Escola de Ensino Médio Liceu Vila 

Velha, no bairro de mesmo nome e 10 estão no Colégio Estadual Presidente Humberto 

Castelo Branco, situado no bairro Itaoca em Fortaleza. Ambas abrangem um público 

jovem de alta vulnerabilidade social, têm problemas comuns relativos à gestão e 

organização escolar da rede pública e apresentam severas contradições nas estruturas da 

escola, assim: uma das escolas tem estrutura física de Liceu, conta com número grande 

de alunos e desenvolve alguns projetos, dentre eles, Feira de Ciências, Encontros de 

Iniciação Científica etc.; a outra instituição é uma escola pública tipicamente de 

periferia, sem estrutura física e com reduzido número de alunos, dado o elevado índice 

de evasão e ausência de novas matrículas ano a ano. 

Nestas escolas, houve um processo gradual e supervisionado de inserção dos 

alunos bolsistas, inicialmente de maneira exploratória e, em seguida, mais bem 
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sistematizada. Os estudantes passaram a construir diagnósticos das condições de oferta 

do ensino nas escolas por meio da observação, do exercício do olhar que ver o lugar e 

seu entorno, que busca compreender, registrar e construir sentidos e significados do 

trabalho do sociólogo docentev. Aos olhos dos estudantes, esta fase, acompanhada pelos 

supervisores de perto, tem proporcionado material e conteúdo para compreender a 

gestão escolar, as estruturas físicas e humanas das escolas e as idas e vindas da 

sociologia no ensino médio.  

Interessante é observar a alegria, ao mesmo tempo, misturada às incertezas dos 

estudantes, em estarem no campo da educação para além da Universidade. Seus olhares 

e falas se voltam para problemas de ordem estrutural, conhecidos na escola pública 

brasileira, como também para a prática reflexiva do trabalho docente. Trata-se, neste 

sentido, de desenvolver a articulação entre os estudantes e professores da escola e, em 

especial, da disciplina de sociologia, por meio da co-participação dos estudantes nas 

atividades desenvolvidas na referida disciplina. 

Passados estes momentos, a ideia do PIBID é proporcionar a vivência do 

magistério em sala de aula e em outros espaços de formação construídos durante a 

iniciação à docência, tais como participação nas semanas pedagógicas das escolas e 

outras formações como feiras de ciências e fóruns de iniciação científica. Além disso, 

busca promover e realizar ações pertinentes à formação do licenciado como mini-cursos 

e oficinas temáticas no âmbito de estudo da Sociologia, acompanhadas pelos 

professores das escolas e da UECE. Para isso os alunos estão em processo permanente, 

semanalmente, se encontrando com os professores para estudos da condição da 

educação no Brasil e da Sociologia e seus conteúdos e metodologias. Há também o 

objetivo de criar um grupo de estudos e pesquisas sobre a Sociologia no Ensino Médio 

que visa fomentar a discussão e a análise do fazer docente na área, fortalecendo a 

sociologia no currículo escolar. Um dos focos de suas atividades consiste na 

organização de materiais bibliográficos diversos sobre este campo, com objetivo 

voltado tanto para o desenvolvimento de estudos quanto de oferta de subsídios teóricos 

para as situações de aulas nas escolas. Outras ações são previstas como criação de 

documentários, oferta de oficinas temáticas abertas ao público, bem como exibição de 

filmes relacionados a problemáticas sociais importantes na área. 

O ponto ápice deste trabalho é o acompanhamento e vivência do trabalho 

pedagógico em situação de aula e em outros espaços de formação. Assim os estudantes, 
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ao lado dos supervisores, enfrentarão o magistério. Tal vivência visa oportunizar 

situações de concretização e confronto entre os fundamentos teóricos e práticos do 

repertório de conhecimentos profissionais em constituição. Este processo deverá, 

conforme prever a proposta institucional, ser objeto de registro e reflexão individual e 

coletiva, tanto dos alunos quanto dos supervisores que, como co-formadores e sujeitos, 

também são chamados a rever seus saberes e práticas. Concomitante a esse mergulho na 

atividade fulcro da ação docente, o bolsista de iniciação à docência deverá acompanhar 

outras atividades que os supervisores desenvolvem em seu contexto de trabalho, a 

exemplo de reunião com o grupo gestor, de pais, com a comunidade, conselhos e outras 

instâncias. O objetivo é conhecer, de forma mais próxima, os diferentes contextos e 

situações com que um professor lida em seu cotidiano de trabalho na escola básica, 

especialmente o professor de Sociologia. 

São passos em construção, embebidos nas dimensões prática e teórica. Os 

bolsistas são compreendidos como co-participantes da vida na escola; deixam de ser 

meros observadores da prática docente e passam a ser co-autores de sua própria 

formação, contribuindo com a dinâmica da sala de aula, do professor e do cotidiano 

escolar, mesmo que para isso, tenham que se jogar na aventura incerta da escola pública 

e de uma área ainda em construção, profundamente marcada pelas incompreensões de 

seu ofício, em especial quando imersa no ensino médio. 

 

3. A Sociologia: disciplina das incertezas rumo ao conhecimento pertinente 

 

A concepção do PIBID tem relação com os ensinamentos do educador Paulo 

Freire que nos convida a pensar em aprender sobre a vida, algo que não é possível sem 

liberar o espírito, sem correr riscos, sem se aventurar: “Aprender para nós é construir, 

reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do 

espírito”. (FREIRE, 1997, p. 77). Não se trata de ensinar, mas de aprender, portanto, 

“construir”, “reconstruir” e pegar a mão uns dos outros no processo da formação 

humana. Freire nos faz lembrar dois outros autores, também aventureiros do espírito: 

Edgar Morin para quem conhecer é “uma aventura incerta que comporta em si mesma, 

permanentemente, o risco de ilusão e de erro” (2000, p. 86); e George Simmel, que diz: 

“o filósofo é o aventureiro do espíritovi”.  
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Assim é a idéia que fazemos das teias complexas do processo de formação de 

jovens por meio da Sociologia no ensino médio, uma aventura que adentra nos 

labirintos da segurança e da insegurança do conhecimento e da realidade. Passamos a 

entender que o conhecimento pertinente é complexo, voltado não apenas para os 

aspectos formais do saber científico e de seus estatutos, metodologias e convenções 

proporcionalmente ordenados (a segurança da vida), como também para a 

informalidade, para o inusitado do cotidiano e da vida de jovens e educadores (a 

insegurança). É o que nos ensina Morin: 

 

O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. Complexus 
significa o que foi tecido junto; de fato, 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 o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o 
todo, o todo e as partes, as partes entre si. (MORIN, 2000, p. 38). 

 

Os estudantes do PIBID têm pela frente um caminho incerto e complexo a 

seguir para alcançar vôos altos no ensino da sociologia para jovens, já que buscam de 

fato um conhecimento pertinente. Primeiro aspecto fundamental corresponde ao 

objetivo da Sociologia no ensino médio. É necessário compreender que a Sociologia 

nesse ensino continua a ser essa experiência artesanal do raciocínio, como nos ensinou 

Mills, em busca do sentido do conhecimento e da compreensão do mundo, mas não para 

formar, necessariamente, novos sociólogos. Trata-se de contribuir para a formação de 

“juventudes plurais” que, ao se deparar com o conhecimento e com suas diferentes 

experiências cotidianas (familiares, amigáveis, estudantis, profissionais, econômicas, 

políticas, religiosas, culturais e àquelas ainda estranhas à sua compreensão), não se 

esqueçam de olhar para o mundo a sua volta, de pensar seus objetos e cores, seus 

personagens interagindo profundamente com o meio ambiente e humano que o cerca. 

Como afirma Morin em relação a um dos sete saberes, “ensinar a compreensão”:  

 

Há duas formas de compreensão: a compreensão intelectual ou 
objetiva e a compreensão humana intersubjetiva. Compreender 
significa intelectualmente apreender em conjunto, comprendere, 
abraçar junto (o texto e seu contexto, as partes e o todo, o múltiplo e o 
uno). (MORIN, 2000, p. 94). 
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Para o autor, compreender passa pela dimensão e exigências objetivas da 

explicação intelectual, o que é necessário para o conhecimento, mas não é tudo; explicar 

não basta para alcançar a compreensão humana. Esta tem a ver com o sujeito em relação 

uns com os outros, com um processo de identificação e de projeção da vida, dos saberes 

e dos sentimentos de uns com os outros; é sempre intersubjetiva. Permite assim uma 

compreensão da pluralidade, das diferenças e conflitos nas relações sociais; “permite 

apreender em conjunto o texto e o contexto, o ser e o seu meio ambiente, o local e o 

global, o multidimensional, em suma, o complexo...” (Morin, 2000, p. 100), para uma 

convivência num mundo em processo civilizatório constante e, especialmente, em 

processos de cidadania. 

A sociologia no ensino médio tem o ofício racional e artesanal, objetivo e 

subjetivo de compreender processos plurais nas sociedades e “ensinar a compreensão” 

aos jovens e não meramente explicar teorias quase canônicas. Há pressupostos teóricos 

e metodológicos básicos para o ensino da sociologia, como afirma Ileizi Silva, 

acumulados desde a elaboração desta ciência até a formulação de pesquisas e formas de 

pensar os fenômenos sociais em relação com a vida, o que nos leva a pensar o ofício de 

professor entre a teoria acumulada e as necessidades da ciência em relação à realidade 

da juventude: 

 

Tais pressupostos orientam a seleção dos conteúdos e a criação dos 
métodos de ensino. O ofício de professor é parecido com o do artesão 
que aprende os conhecimentos com os mestres de ofício, mas vai 
criando suas técnicas ao longo da vida. A base do ofício é o saber, são 
os saberes elaborados historicamente sobre a arte, e no nosso caso, 
sobre a ciência. As técnicas nascem das necessidades contemporâneas 
e do saber acumulado e apropriado pelo artesão e pelo professor. 
Desta forma, não temos motivos para ficarmos totalmente perdidos, 
desorientados e sem saber por onde começar o ensino de sociologia 
nas escolas. Temos de nos concentrar em duas dimensões da nossa 
tarefa: o saber acumulado da sociologia e as necessidades 
contemporâneas da juventude, da escola, do ensino médio e dos 
fenômenos sociais mais amplos. Do saber acumulado, definimos 
princípios lógicos do raciocínio e da imaginação sociológica. Das 
necessidades contemporâneas, definimos modos de ensinar, técnicas 
de criação de vínculos da sociologia com os alunos. (SILVA, 2009, 
pp. 68-96). 
 

 

Ensinar a compreensão objetiva e subjetiva passa bem mais pela identificação e 

empatia com a vida desses jovens, pela experiência de intersubjetividade, associada à 
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criação artesanal do ensino que passa pelos conteúdos já elaborados, novas criações de 

métodos e técnicas, sempre relacionados à vida, à experiência, às necessidades. 

Entretanto, o desconhecimento da disciplina faz com que ela seja considerada 

por muitos como uma “Educação Moral e Cívica” dos tempos atuais, sendo, em alguns 

casos, tratada como uma disciplina que tem como objetivo discutir a vida do aluno, 

numa espécie de terapia coletiva. Não é à toa que alguns professores utilizam livros de 

auto-ajuda, como comprovado nas pesquisas de Kelly Cristine Mota (2005) no interior 

do Rio Grande do Sul. A questão do material didático utilizado é algo a se considerar. 

Justamente pela não regularidade de oferta no ensino escolar, ainda não foi criada uma 

tradição de livros didáticos de Sociologia. Se observarmos o cenário atualmente, temos 

aproximadamente cinco livros didáticos existentes no mercado, sendo que basicamente 

dois são os mais utilizados, sendo que um deles se caracteriza justamente pela 

fragmentação de conteúdos. 

A dificuldade em estabelecer os conteúdos, suas conexões e o peso que cada 

um deles tem na constituição da disciplina são aspectos relevantes nessa discussão. Em 

pesquisa sobre os conteúdos estudados nas salas de aula no Estado do Ceará, a 

pesquisadora Eloísa Vidal (2004) constatou que, no que diz respeito à Sociologia, há um 

peso excessivo de determinados conteúdos, a saber: a contextualização da sociedade 

capitalista e estudos dos problemas da vida cotidiana que ocupam 2/3 da carga horária 

em detrimento de outros temas como cultura, diversidade, política, participação etc. A 

fragmentação dos conteúdos e temas não permite muitas vezes estabelecer o processo 

do ensino da sociologia por meio do ensino da compreensão, do pensar a complexidade 

da vida humana, como aqui explicitado. 

Assim, a disciplina tem sido ministrada, na maioria das vezes, pelo viés mais 

fácil: o ensino de temas sociais e políticos soltos, sem maior aprofundamento, 

preferindo-se um ensino rasteiro, sem ultrapassar a barreira do senso comum, dadas as 

dificuldades didáticas e do turbilhão de modelos teóricos. Este ensino não contribui para 

o exercício da imaginação sociológica em busca dos sentidos do mundo.  

Há ainda uma idéia corrente de que a disciplina é uma das que mais se 

adéquam à função de formar para a cidadania. No entanto, a concepção de cidadania 

que é trabalhada por grande parte dos professores se apresenta de forma limitada e 

reducionista. Ademais, se destina à Sociologia um papel maior do que ela de fato pode 

cumprir, já que a “obtenção” de cidadania é um processo muito mais complexo do que a 
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aquisição de determinados conteúdos. Busca-se utilizar o espaço da sociologia para 

“formar cidadãos”, mas, cidadãos precisam se formar em todo lugar, nas instituições 

formadoras e na rua. A sociologia é mais um desses lugares.  

Permeando essa discussão há uma questão que diz respeito à própria formação 

dos professores de Sociologia que atuam no Ensino Médio. Por até recentemente, não 

ser obrigatória em caráter nacional, sendo sua implantação opcional e a cargo dos 

estados, em muitos lugares a Licenciatura em Ciências Sociais não era considerada 

atrativa para os estudantes. Ademais, a dificuldade de perspectivas também acarretava 

problemas para a própria condução das licenciaturas, a saber: dificuldades em formar 

profissionais para atuar no Ensino Médio, portanto, com linguagem diferenciada da 

educação superior; ausência ou dificuldade de lidar e criar metodologias próprias; 

limitadas pesquisas educacionais sob um enfoque sociológico e inclusive ausência de 

grupos de trabalho em encontros nacionais. Alguns desses problemas, em parte, já vem 

sendo dirimidos em alguns estados. 

Sociologia como ciência articulada ao mundo vivido plural dos alunos é a 

meta. É desta forma que pensamos os cursos de formação de professores de Sociologia 

e os Projetos como o PIBID.  

Um dos requisitos básicos para a boa inclusão da disciplina no ensino médio 

brasileiro é pensar e exercitar a formação do professor da educação básica, no campo da 

sociologia, que passa pela construção artesanal do raciocínio sociológico, pela 

experiência nas práticas de ensino e pela luta política e simbólica de consolidação da 

sociologia nas propostas curriculares, de fato, baseada nos paradigmas e problemáticas 

da sociologia e das ciências sociais como um todo, desde que, articuladas às 

configurações históricas das experiências do mundo social.  

A idéia de formar cidadãos é mais presente ainda quando se constrói a 

capacidade de educar mediante o desenvolvimento de conhecimentos vinculados à 

construção da cidadania e que possibilite aos alunos instrumentos próprios de 

compreensão das problemáticas sociais, políticas e econômicas da sociedade.  
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4. Considerações de uma ciência para jovens 

 

O ensino da Sociologia no ensino médio, como formadora de jovens, passa, 

então, pela segurança das teorias instituídas e também pela insegurança de conteúdos 

incertos do mundo vivido juvenil. Ele não está nos muros das universidades, às vezes 

um tanto fechado aos intelectualismos do mundo seguro do conhecimento; ele está 

envolto no destino incerto e impreciso da escola pública brasileira. Na maior parte das 

vezes, o ensino da sociologia, quando se depara com as incertezas que não se objetivam 

no aprendizado de sua formação cognitiva e técnica, age teórica ou tecnicamente de 

acordo com a experiência e raras vezes apostam na criação artesanal.  

Paulo Freire nos lembra que, para tratar da formação de qualquer ser humano, 

não bastam currículos e módulos perfeitamente calculados legítimos e democráticos. 

Não significa simplesmente ensinar a técnica segura, mas aventurar-se 

interminavelmente na atitude de aprender uns com os outros, “construir”, “reconstruir”, 

“constatar para mudar”. É preciso correr o risco, associar a aprendizagem à autonomia, 

pois o indivíduo se reinventa no aprendizado de sua autonomia. E essa é uma atitude em 

permanente renovação, portanto, entregue também às incertezas da vida real. 

Partimos da concepção de que a formação de qualquer cidadão passa por uma 

pedagogia que suscite o exercício do pensamento, no sentido de pensar novos 

horizontes, ultrapassar o ensino técnico e formal das disciplinas, para uma prática 

educativa inserida nos espaços sociais, esses, alvos de destino incerto diante das 

configurações cotidianas. No campo do ensino da sociologia para jovens, é essa 

complexidade que precisamos considerar.  

A dimensão freireana é, assim, imprescindível. Temos constatado, na 

experiência do PIBID, em sala de aula, mesmo que em seu início ainda inseguro, que é 

possível entregar-se ao espírito aventureiro de um mundo incerto ao entrecruzar a 

dimensão técnica e teórica de textos e regras formais com a discussão das experiências 

de formação, de novos currículos e modos de ser e pensar dos jovens. Entregar-se a 

aventura é também enfrentar as incertezas, como diz Morin (2000, p. 84):  

 
Nova consciência começa a surgir: o homem, confrontado de todos os 
lados às incertezas, é levado em nova aventura. É preciso aprender a 
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enfrentar a incerteza, já que vivemos em uma época de mudança em 
que os valores são ambivalentes, em que tudo é ligado. 

 
 
 O autor vai argumentar na ideia da “incerteza do real”, que precisamos estar 

cientes disso e também prontos a enfrentá-la, ou seja, perceber que lidamos com o 

desconhecido. Ao compreender isso é possível lidar com as incertezas, sabendo que há 

muito a descobrir que ainda está invisível nos processos reais da vida, o que significa 

saber interpretar a realidade banhada pela neblina do conhecimento.  

Enfim, a concepção do conhecimento pertinente e do ensino pela perspectiva 

da compreensão nos revela que não bastam os saberes e as técnicas no processo de 

formação, não basta a compreensão intelectual, objetiva, em quaisquer disciplinas, não 

somente a sociologia. Há que se considerar a aventura cotidiana permeada de destinos 

subjetivos, de encontros e desencontros entre professores e alunos que impõem 

incertezas sobre quais problemas enfrentar e como enfrentá-los. É claro que as teorias, 

as disciplinas e as técnicas contribuem, mas precisam suprimir o atraso e fragilidade de 

como são ministradas nas escolas.  
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