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Nunca Pare De Sonhar
“Ontem um menino que brincava me falou, hoje é semente do amanhã. Para não
ter medo que este tempo vai passar. Não se desespere, nem para de sonhar.
Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no
céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo,
nós podemos mais, vamos lá fazer o que será”

Gonzaguinha.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho é um memorial descritivo do processo de “Estágio
Curricular” no curso de Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB. O estágio na licenciatura é uma
exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9.394/96) e o
cumprimento de sua respectiva carga horária é requisito obrigatório para a
conclusão do curso.
O Estágio Supervisionado em Ciências Sociais se inicia no 5º (quinto)
semestre do curso, após serem cumpridas disciplinas teóricas obrigatórias e as
disciplinas específicas essenciais de caráter didático-pedagógico. Composto por
três etapas o Estágio I, II e III, são respectivamente denominados de
Observação, Projeto de Intervenção e Regência.
Os componentes de Estágio Supervisionado I, II e III, cada qual com 136
horas, representam o momento de aplicação dos diferentes conhecimentos
adquiridos ao longo do curso, mas também de continuidade das reflexões acerca
do que é o ensino e de suas condições no contexto brasileiro e, especificamente
no Recôncavo da Bahia.
Portanto, o Estágio abrange as experiências formativas realizadas pelo
discente, sob supervisão dos professores-orientadores, com a finalidade de
estabelecer a relação entre conhecimentos teóricos e conhecimentos práticos
necessários à formação do Professor a Educação Básica, especialmente ao
Licenciado em Ciências Sociais que atuará neste nível de ensino.
Assim, os três momentos de prática do estágio da Licenciatura em Ciências
Sociais possibilitam que se desenvolvam efetivamente as potencialidades da
docência, enquanto exercício reflexivo de aproximação da realidade escolar por
parte do discente em formação.
O estágio representa um momento fundamental na formação docente, pois
oportuniza ao aluno a observação, a pesquisa, o planejamento, a execução e a
avaliação de diferentes atividades pedagógicas. E oferece ao futuro professor a
possibilidade de conhecer o ambiente escolar, seus aspectos pedagógicos e
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administrativos, promovendo a percepção dos possíveis desafios que a profissão
irá oferecer.
Este memorial descritivo é fruto da reflexão desenvolvida nas fases de
observação, projeto de imersão e regência na educação básica de nível médio.
O Estágio I – observação, e o Estágio II – projeto de imersão, foram
desenvolvidos na Escola João Batista Pereira Fraga, no município de Muritiba,
Bahia. O Estágio III – regência, foi realizado na Escola São Luís também na
cidade de Muritiba. A opção da Regência na Escola São Luís se deu por conta
de estar atuando como docente na instituição desde o ano de 2016 até o
presente momento.
Trabalho na referida escola privada com a disciplina de Sociologia para as
turmas de 1º, 2º e 3º do ensino médio com carga horário de 12 (doze) horas
semanais. Portanto, tive a carga horária reduzida de acordo ao Parecer CNE/CP
28/2001 e Resolução CONAC que regulamenta o Estágio Curricular Obrigatório
do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, desta forma, a descrição sobre a
regência é sobre a minha experiência como docente em pleno exercício da
função.
O desenvolvimento do Estágio Supervisionado teve como finalidade criar
não apenas a compreensão das teorias estudadas na graduação e todo
repertório didático-pedagógico, mas também a sua aplicabilidade e a reflexão
sobre a prática que se inicia nesta fase, instrumentalizando o professor em
formação para transformação da sociedade e a contribuição para a construção
da cidadania pelos estudantes.
Antes de mais nada, situo o “lugar” de onde escrevo este trabalho, pois
como Bacharel e Mestre em Ciências Sociais, o contato com a três grandes
áreas que formam o corpo das ciências sociais – antropologia, sociologia e
ciência política – já me eram familiares. A Licenciatura foi uma formação
pedagógica para minha devida atuação como professor. Sendo um momento de
aprendizagem indispensável.
A Sociologia, disciplina que sofreu pela intermitência nos currículos
escolares da Educação Básica, só vem a ser inserida de forma obrigatória no
ensino médio pela Lei 11.684, de junho de 2008. A sua recente inserção e luta
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por legitimidade como campo importante do conhecimento no nível médio tem o
desafio de vencer a barreira do academicismo, do saber científico, para o saber
ensinado no “chão” da escola secundária. Portanto, cabe ao licenciando em
ciências sociais, o futuro professor de sociologia, a partir da experiência
acumulada e adquirida com o estágio aprender cotidianamente a realizar a
construção do saber em interação com o meio.
É no Estágio que o futuro licenciado encontra um amplo desafio, pois
durante o estágio o discente necessita acostumar-se com diferenças entre os
alunos e seus contextos, compreender que a sala de aula não pode ser espaço
de estresse, que é necessário ter tranquilidade no trato com os alunos e que por
meio de um processo interativo, professor e aluno necessitam transformar a sala
de aula em ambiente de prazer, de crescimento de ambas as partes e de
realizações. (SCALABRIN e MOLINARI, 2013).
Em suma, o estágio supervisionado coloca o futuro professor na dimensão
e noção do que irá encarar no seu dia a dia como docente. Terá que aprender a
lidar com as contingências diárias e conseguir alcançar seu objetivo maior, que
é o da promoção da aprendizagem. A prática descortina novos horizontes e o
entendimento sobre o meio que está inserido, além de ir se deparando com as
responsabilidades do seu trabalho.
A síntese reflexiva sobre o processo de Estágio apresentada a seguir
estará estruturada da seguinte forma: No primeiro capítulo, faz-se uma breve
explanação do ensino de sociologia no Brasil e suas normativas na legislação
brasileira, situando a intermitência e fragilidade de sua institucionalização como
disciplina nos currículos escolares.
No segundo capítulo é descrito o processo de observação do Estágio I.
Nesta fase, o trabalho se deu na observação da realidade físico estrutural, na
apreensão da dimensão histórico social da escola, suas origens e projetos
desenvolvidos com a comunidade escolar. O Estágio I é o momento em que o
estagiário faz o primeiro contato de apresentação e conhecimento com os
alunos, professores, diretores e demais trabalhadores da instituição.
No terceiro capítulo são descritas as atividades elaboradas no Estágio II,
que tem como finalidade o desenvolvimento de um plano de intervenção. Neste
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momento em que o estagiário está mais familiarizado com a comunidade escolar
propõem dentro das temáticas de ciências sociais um projeto a ser aplicado com
os alunos. O tema trabalhado no plano de intervenção foi “Política, Estado e
Poder”.
A proposta de trabalhar com o tema “Política, Estado e Poder” no projeto
de intervenção no ensino médio surgi a partir do contexto político e social em
que o Brasil enfrenta nos últimos anos. O ano de 2018 terá eleições para
Presidente, Governador, Deputados Federais e Estaduais. Em um Contexto
marcado por rupturas institucionais, ofensiva midiática e judicial em criminalizar
a política, faz-se necessário discutir sobre democracia, política, cidadania e
participação. Ainda mais que há uma percepção crescente de “ojeriza” e
distanciamento em falar sobre política.
No quarto capítulo, faço uma reflexão da minha prática e experiência
docente como professor da rede privada do ensino médio. Atuando desde o ano
de 2016 e até o presente momento como professor de Sociologia na Escola São
Luís em Muritiba-BA, trago relatos, planos de aulas, dificuldades e
aprendizagens ao longo desse período.
Por fim, nas considerações finais, elaboro uma síntese de minha formação
profissional com a vivência no curso de Licenciatura em Ciências Sociais, a
experiência do Estágio Supervisionado e os desafios e expectativas que o futuro
professor de “Sociologia” tem ao longo de sua trajetória. O professor é um eterno
estudante que tem por objetivo promover condições necessárias para autonomia
e aprendizagem dos seus alunos.
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1. UM BREVE HISTÓRICO DO ENSINO DE SOCIOLOGIA NO BRASIL

É no período de desajustes do sistema feudal e emergência da sociedade
moderna com a nova ordem social e econômica forjada pelo capitalismo que a
sociologia vai aparecer. O século XVIII foi um marco decisivo para a história do
pensamento ocidental e para o surgimento desta ciência.

O século XVIII constitui um marco importante para a história do
pensamento ocidental e para o surgimento da sociologia. As
transformações econômicas, políticas e culturais que se
aceleram a partir dessa época colocarão problemas inéditos
para os homens que experimentavam as mudanças que
ocorriam no ocidente europeu. A dupla revolução que este
século testemunha - a industrial e a francesa - constituía os dois
lados de um mesmo processo, qual seja, a instalação definitiva
da sociedade capitalista. A palavra sociologia apareceria
somente um século depois, por volta de 1830, mas são os
acontecimentos desencadeados pela dupla revolução que a
precipitam e a tornam possível. [...]. Cada avanço com relação à
consolidação

da

sociedade

capitalista

representava

a

desintegração, o solapamento de costumes e instituições até
então existentes e a introdução de novas formas de organizar a
vida social. A utilização da máquina na produção não apenas
destruiu o artesão independente, que possuía um pequeno
pedaço de terra, cultivado nos seus momentos livres. Este foi
também submetido à uma severa disciplina, a novas formas de
conduta e de relações de trabalho, completamente diferentes
das vividas anteriormente por ele. (MARTINS, 2006, p. 11-12).

As transformações provocadas pelo sistema capitalista fizeram com que os
pensadores buscassem uma definição de qual seria o objeto próprio de estudo
e os métodos de pesquisa que garantissem a legitimidade das ciências sociais.
Estes foram os grandes desafios que se estabeleciam no século XIX para
estudar uma realidade de problemas que se intensificavam com as mudanças.
Sendo assim, a Sociologia irá se estabelecer como método científico e projeto
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de compreensão do mundo social ao longo do século XIX, em meio às diversas
transformações que caracterizaram a emergência do mundo moderno.
O saber sociológico é a resultante de elementos sociais e históricos que
foram se consolidando e constituindo no percurso do tempo, possibilitando a
circulação de novas ideias, a modificação estrutural da sociedade e a construção
de uma nova forma de pensar a realidade social.
De acordo com Sousa (2016), a Sociologia foi recebida, no Brasil, como
novidade intelectual simultaneamente à sua criação na sociedade europeia. Foi
sob forte influência dos ideais positivistas republicanos que o ensino de
Sociologia foi instalado no Brasil a partir do século XIX. Assim, o pensamento
positivista superou barreiras geográficas e transportou sua influência para a
América do Sul chegando principalmente aqui no país.
No texto “O ensino das Ciências Sociais/Sociologia no Brasil: histórico e
perspectivas”, Silva (2010) vai dizer que:
“Pode-se afirmar que, desde o final do século dezenove, praticasse o
ensino das Ciências Sociais no Brasil. Se incluirmos nesse campo a
Antropologia, a Ciência Política, a Economia, o Direito, a História, a
Geografia, a Psicologia, a Estatística e a Sociologia, observaremos que
há livros, manuais didáticos, artigos e documentos que se constituem
em fontes secundárias sobre como ocorreu e como tem ocorrido o
ensino dessas disciplinas. Ao longo desse tempo todo, quase mais de
um século, o processo de institucionalização contou com lutas por
autonomia das disciplinas mencionadas acima, que se estenderam até
os dias de hoje. Os conhecimentos das Ciências Sociais entraram nos
currículos da antiga escola secundária através da Sociologia. Entraram
também via História, Geografia, Economia, Psicologia, Educação
Moral e Cívica, Estudos Sociais. Mas, de forma explícita, e buscando
autonomia científica em relação às outras disciplinas, pode-se
considerar que foi com a inclusão da Sociologia, no período de 1925 a
1942,

que

identificamos

evidências

da

institucionalização

e

sistematização de uma ciência da sociedade. ” (p. 16).

A Sociologia no Brasil enquanto componente curricular é introduzida no
país inicialmente no ensino secundário. Para Cunha (1987), o ensino da
sociologia chegou às instituições escolares, no Brasil, por uma via diferente da
trilhada de outros países da América Latina. “Enquanto que nesses a sociologia
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foi primeiramente ensinada nas faculdades de direito, aqui ela debutou nos
currículos escolares no ensino de 2. ° grau e no ensino superior militar, como
efeito dos ardores positivistas dos oficiais que derrubaram a monarquia” (p. 8).
A reflexão sobre a trajetória da Sociologia no Brasil, desde os seus
primórdios, tem sido objeto de estudo de vários autores que escreveram sobre o
tema. Entre permanências e ausências, tendo a intermitência como palavra
chave neste processo de institucionalização podemos citar alguns dos trabalhos
que retratam avanços e retrocessos na oferta da Sociologia no ensino do Brasil,
os trabalhos de DeCesareI (2014), Silva (2010), Silva (2012), Meucci (2004,
2007), Santos (2002), Moraes (2003) vão demonstrar o percurso da Sociologia.
Com base nos autores citados apresento uma tabela esquemática da linha
do tempo do Ensino de Sociologia no Brasil através das legislações. É um
resumo que compreende o período de Institucionalização (1891- 1941); o
período de ausência (1941-1981) e o período de reinserção1 (1981 – dias atuais).

1

No Ensino Médio
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TABELA 1. LINHA DO TEMPO DO ENSINO DE SOCIOLOGIA NA
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
Ano

1891

1901

Eventos
Reforma
educacional
protagonizada por
Benjamin
Constant.

Promulgação da
Reforma Epitácio
Pessoa.

Reforma
Vaz.

Rocha

1925

1928

1931

1930 a 1940

Sociologia tornase obrigatória nos
cursos
de
magistério
nos
Estados do Rio de
Janeiro
e
Pernambuco.

Reforma
Francisco
Campos.

Manifesto
dos
Pioneiros
da
Educação Nova.

Contexto da Sociologia no Brasil
1.A sociologia foi introduzida no Brasil após a
Proclamação da República (1889) com a reforma
educacional protagonizada por Benjamin Constant em
1891 que colocava em excussão pela primeira vez no
país um esquema educacional completo, elaborando um
ensino secundário segundo as séries hierárquicas das
ciências abstratas de Augusto Comte, que apresentava
um cunho enciclopédico.
2. Com o afastamento de Benjamim Constant do
Ministério e sua morte logo em seguida, sua reforma foi
aos poucos sendo mutilada, ao invés de ser
redimensionada à proporção exigida pelo país naquele
momento (NUNES,1999). Diante disso, a sociologia saiu
das grades curriculares em 1901, com a promulgação da
Reforma Epitácio Pessoa (1901), sem que ao menos
tivesse sido ofertada.
3.Em abril de 1925, com a reforma Rocha Vaz no
governo de Artur Bernardes, a sociologia volta a fazer
parte do ensino médio brasileiro, sendo inserida no
currículo da 6ª série ginasial, ofertada para aqueles que
possuíam interesse em obter um diploma de Bacharel
em Ciências e Letras (MEUCCI, 2000)
4.Em 1928, a sociologia torna-se obrigatória nos cursos
de magistério nos Estados do Rio de Janeiro e
Pernambuco. Ainda neste período, muitas foram às
transformações ocasionadas pela Revolução de 30, que
deram origem a novos órgãos administrativos, entre eles
o Ministério da Educação. Criado pelo decreto nº 19.850,
de 14 de novembro de 1930, teve este Ministério como
primeiro ocupante o ministro Francisco Campos que
traçou novos rumos para a educação brasileira (NUNES,
1999).
5.Em 1931, com a Reforma Francisco Campos a
sociologia volta a fazer parte dos quadros gerais de
matérias para os cursos complementares dedicados ao
preparo dos alunos para o ingresso nos cursos
superiores, o que deixa claro o predomínio do ensino
científico sobre o clássico; “[...] O caráter enciclopédico
de seus programas [...]”
6.Ainda na década de 30 dá-se início a um novo
movimento pedagógico. Neste período inicia-se a era
Vargas e com ele uma forte crise no modelo
agroexportador e o delineamento do modelo nacionaldesenvolvimentista com base na industrialização,
exigindo
assim,
uma
melhor
escolarização,
principalmente nos núcleos urbanos (AZEVEDO, 2001).
Diante deste contexto histórico alguns pensadores como
Fernando de Azevedo, Gilberto Freire, Carneiro Leão e
Delgado de Carvalho, buscavam compreender a
realidade brasileira para então explicar os motivos do
fracasso da República. Tais críticas acerca desses fatos
fizeram surgir o Manifesto dos Pioneiros da Educação
Nova de 1932. Este movimento tratava a educação como
um problema social; como consequência deveria ser
abordada cientificamente por meio da sociologia
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1925 a 1942

1933 a 1938

1942

Década de 60

Popularização da
sociologia como
ciência.

Inauguração dos
cursos de
graduação em
Ciências Sociais.

Retira a
obrigatoriedade
da disciplina de
sociologia dos
cursos
secundários.

Primeira Lei de
Diretrizes e Bases
da Educação LBD

Reforma Jarbas
Passarinho.
1971

1971

Informação
Importante

Reforma Jarbas
Passarinho.

7.Durante os anos de 1925 a 1942, a sociologia
apresenta-se de forma consolidada em nosso campo
social e educacional, segundo Meksenas (1995, p. 68):
[...] o período que se estende de 1925 a 1942, representa
os anos dourados no ensino da sociologia. Seu prestígio
sai do mundo acadêmico e atinge o cotidiano das classes
médias [...]. Termos sociológicos se popularizam. Sua
divulgação ocorre por meio da imprensa escrita e do
rádio, que cada vez mais passam a utilizar o jargão
sociológico em sua linguagem. O uso de termos como
classes sociais, capital, alienação, feminismo,
desenvolvimento social, crise moral e proletariado [...]
ilustram a popularização desta ciência [...].
8.
Inauguração dos cursos de graduação em
Ciências Sociais na Escola Livre de Sociologia e Política
(1933), na Universidade de São Paulo (1934), na
Universidade do Distrito Federal (1935) e na Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná (1938) é
manifestação cabal do status ocupado pela matéria
sociológica em nosso meio intelectual.
9. Com o decreto do Estado Novo em 1937, o caráter
ditatorial e conservador do governo produz mudanças
em todo o contexto do pensamento e da educação do
país. E em 9 de abril de 1942, entra em vigor a Lei nº.
4.244, a então denominada Reforma Capanema, que por
iniciativa do então Ministro da Educação Gustavo
Capanema, implanta novas reformas no ensino, novos
regulamentos e diversos decretos denominados de “Leis
Orgânicas do Ensino”, assinados entre o período de
1942 a 1946. E dentre os muitos decretos assinados, um
deles retira a obrigatoriedade da disciplina de sociologia
nos cursos secundários.
10. No início da década de 60 é elaborada a primeira Lei
de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, contudo as
mudanças não modificam muita a estrutura antiga do
ensino, permanecendo a mesma divisão do nível médio
em ginasial e colegial. Quanto à sociologia, nada foi
mencionado sobre a sua reinserção nos quadros do
ensino secundário.
11. Em pleno auge do autoritarismo militar, por volta de
1971, é publicada uma nova reforma educacional. Desta
vez modifica-se toda a estrutura educacional já
estabelecida desde a Reforma Capanema. Conhecida
como Reforma Jarbas Passarinho (1971), seus objetivos
estavam pautados na profissionalização do nível médio,
qualificando os indivíduos para um crescente processo
de industrialização que cada vez mais exigia técnicas
diversificadas de produção.
12.A reforma contou ainda com a inclusão da disciplina
de Organização Social e Política do Brasil (OSPB) no
currículo obrigatório, que juntamente como as disciplinas
de Educação Moral e Cívica e a Educação Religiosa
formavam um conjunto de disciplinas responsáveis pela
contenção dos movimentos estudantis.
13.O contexto histórico vivenciado pelo regime ditatorial
no Brasil não permitia a inclusão ou sequer a discussão
de questões ligadas à sociologia, acentuando assim o
seu esquecimento num possível retorno às grades
curriculares do ensino médio. A sociologia neste período
foi considerada como um “[...] sinônimo de comunismo e
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Década de 80

1996

Reinserida
nos
currículos
escolares
de
algumas escolas
dos
Estados
brasileiros.
Lei de Diretrizes e
Bases
da
Educação.

Veto da sociologia
no
ensino
obrigatório.
1997 a 2001

2006

2006

2008

Conselho
Nacional de
Educação torna
obrigatória a
inclusão das
disciplinas de
sociologia na
grade curricular
do ensino médio.
Resolução nº 4 de
16 de agosto de
2006:

Lei nº 11.684, de 2
de junho de 2008:
Altera o art. 36 da
Lei no 9.394

o seu ensino servia de „aliciamento político‟, portanto,
perturbava o regime e a sua presença era um indicador
de periculosidade para as elites”. (RÊSES, 2004).
14.A década de 80 marca no Brasil um longo processo
de redemocratização da sociedade, e neste momento
histórico a sociologia ganha espaço como um importante
instrumento de cidadania, sendo reinserida nos
currículos escolares de algumas escolas dos Estados
brasileiros: São Paulo, Pará, Distrito Federal,
Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
15.Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB. Sua
promulgação acontece em 20 de dezembro de 1996,
estabelecendo a Lei nº 9393/96, na qual apresenta em
seu artigo 36, § 1º, inciso III, o estabelecimento do
domínio dos conhecimentos de Filosofia e Sociologia
aos alunos no término do ensino médio, como um
instrumento necessário ao exercício da cidadania.
16.No período compreendido entre os anos de 1997 a
2001, uma nova proposta de inclusão obrigatória da
sociologia tramitou na comissão de Educação e na de
Constituição e Justiça, sendo aprovada em todas estas
instancias e encaminhada a Câmera dos Deputados e
para o Senado Federal, onde o projeto de Lei foi
aprovado em 18 de setembro de 2001. Entretanto, no
último dia do prazo regimental para a aprovação ou veto,
o então sociólogo e presidente da República Fernando
Henrique Cardoso o vetou em 8 de outubro do mesmo
ano. Como justificativa de sua decisão, utilizou-se de
inconsistentes argumentos, destacando a falta de
profissionais e o alto custo desta medida.
17.Finalmente, em 10 de julho de 2006 um novo parecer
do Conselho Nacional de Educação torna obrigatória a
inclusão das disciplinas de filosofia e sociologia na grade
curricular do ensino médio brasileiro em todas as escolas
públicas e privadas.

18.Resolução nº 4 de 16 de agosto de 2006: § 2º As
propostas pedagógicas de escolas que adotarem
organização curricular flexível, não estruturada por
disciplinas, deverão assegurar tratamento interdisciplinar
e
contextualizado,
visando
ao
domínio
de
conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários ao
exercício da cidadania.
19.Lei nº 11.684, de 2 de junho de 2008: Altera o art. 36
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para incluir a Filosofia e a Sociologia como disciplinas
obrigatórias nos currículos do ensino médio.

Fonte: Organização do próprio autor

A tabela apresenta a intermitência e luta da Sociologia de se estabelecer
no país como um campo do saber. Inserida inicialmente na escola secundária e
posteriormente nos cursos superiores é no nível secundário que a disciplina mais
vai sofrer com a sua permanência.
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2. ANÁLISE DO ESTÁGIO I – OBSERVAÇÃO

O componente Estágio Supervisionado de Observação, foi dividido em
aulas teóricas mediadas pelos professores Dr. Luís Flávio Godinho e Antônio
Mateus. E a outra parte se deu a partir da observação no Colégio Estadual João
Batista Pereira Fraga, situado na Vila Residencial S/N, município de Muritiba,
Bahia. O Colégio foi escolhido por situar no município onde resido.
O período de observação realizado no Colégio estadual João Batista, teve
início no dia 22 de novembro de 2017 e concretizado no dia 06 de março de
2018. Ao todo foram feitas 10 visitas de 4 horas, totalizando 40 horas de
observação no Colégio. Vale destacar que a prática de observação se iniciou no
período final do ano letivo de 2017 e continuou na abertura do ano letivo de 2018.
A etapa de observação foi de extrema importância para o reconhecimento
do local enquanto espaço físico; a familiarização com os alunos, professores e
funcionários da escola. Serviu também para embasamento e verificação dos
recursos disponíveis para o momento de implementação da prática pedagógica
no Estágio Supervisionado de Intervenção.
Desta forma, no primeiro momento foram realizados os levantamentos da
dimensão histórica, social, e a realidade físico-estrutural da unidade. Foram
observadas as salas de aula, biblioteca, laboratório, auditório, espaços de
sociabilidade, refeitório, banheiros para atendimento a comunidade escolar,
quadra poliesportiva, dentre outros.
No retorno das aulas em 2018 a prática de observação se deu a partir da
percepção e visão dos alunos sobre a educação, a escola e a disciplina de
Sociologia na grade curricular do Ensino Médio, como também a captação dos
sentidos e percepção da docente de Sociologia sobre a sua profissão.
Assim, realizou-se entrevista semiestruturada com a professora e com os
alunos. Foram selecionados aleatoriamente 7 alunos do 2° e 3° anos. O Estágio
Supervisionado de Observação, no Colégio Estadual João Batista Pereira Fraga,
teve como principais objetivos:


Analisar a estrutura física do Colégio
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Conhecer a dimensão histórico social do Colégio



Compreender sua dinâmica de funcionamento



Compreender a percepção dos discentes sobre a disciplina de
Sociologia no Ensino Médio



Compreender a percepção do docente de Sociologia sobre a
disciplina e sua prática pedagógica.

A observação na Escola Estadual João Batista, no território de identidade
do Recôncavo, na cidade de Muritiba-BA, buscou-se além de cumprir um roteiro
de atividades, aprimorar a prática docente ao ampliar os conhecimentos acerca
das relações estabelecidas no campo da educação, já que a Sociologia tem uma
importante contribuição a dar no entendimento da organização da educação
escolar, bem como na compreensão do fenômeno educacional em sua
complexidade. Desta maneira, segue a experiência observada e problematizada,
uma vez que, este é o “lugar comum” do cientista social.
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO ESTAGIÁRIO
Estagiário: Paulo Ricardo de Oliveira Ribeiro
Instituição: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).
Curso: Licenciatura em Ciências Socais.
Período Letivo: 2017.2
Disciplina: Estágio Supervisionado-Observação GCAH867
Carga horária total: 136h.
Supervisão/Orientação: Prof. Antônio Mateus Soares e Luís Flávio Godinho

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA
1. DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Colégio Estadual João Batista Pereira Fraga
2. Endereço
Vila Residencial

3. Código do Estabelecimento
35610

4. Bairro

5. Município

Centro

444340-000

Santo Antônio de Jesus – 21

Muritiba

7. CEP

6. NTE – Código

8. Telefone
(75) 3424-1390 / 3424-1338

9. Entidade Mantenedora
Secretaria de Educação do Estado da Bahia – CNPJ: 139370650001-00
10. Ato de Criação
1291/82 D.O 11/03/82
11. Ato de Autorização / Reconhecimento
1291/84 D.O 08/02/84
12. Turno de funcionamento
Matutino e Vespertino
13. Quantitativo de estudantes
412

14. Quantitativo de Professores
15 efetivos / 02 contratos (IEL)

15. Quantitativo de Funcionários
03 efetivos / 08 terceirizados / 02 convênios municipal
16. Quantitativo de Gestores
01 iretora / 01 Vice-Diretora-Matutino / 01 Vice-Diretora-Vespertino
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2.1 Dimensões Histórica, Física E Estrutural Da Escola João Batista Pereira
Fraga.
O Estágio Observação foi realizado no Colégio Estadual João Batista
Pereira Fraga, que está localizado na Vila Residencial, S/N, Muritiba-BA. É uma
Unidade Escolar Pública da Rede Estadual de Ensino, tem como co-gestora a
Secretaria Estadual de Educação – SEC-BA e como mantenedor o Governo do
Estado da Bahia.
O Colégio Estadual João Batista Pereira Fraga surge em 1982, e não tinha
um prédio fixo aonde funcionar. O Colégio funcionou em três lugares diferentes
até se instalar no ano de 1993 no atual prédio que se encontra. O prédio era um
Hotel que servia de moradia para os trabalhadores da construção da Barragem
da Pedra do Cavalo. Segundo um funcionário da Escola, a estrutura não é
apropriada para um colégio, pois falta acessibilidade, tem muitas grades e as
salas não são tão amplas, “transformaram dois quartos em uma sala”, disse o
funcionário.
No decorrer do seu funcionamento o Colégio chegou a funcionar em três
turnos – matutino, vespertino e noturno – inicialmente eram ofertados cursos de
contabilidade, administração e magistério e ensino fundamental. Com a política
de governo de municipalização o colégio deixa de ofertar o ensino fundamental
e passa ofertar apenas o ensino médio.
O coordenador aponta que nos anos 2000, o período noturno passa por
uma crise de evasão dos alunos em virtude da falta de direcionamento
pedagógico dos professores, pois houve dificuldades na implantação de uma
metodologia que adequasse a clientela diferenciada do público noturno, já que
na sua grande maioria eram trabalhadores e trabalhadoras com mais idade. E
paralelo a isso o município de Muritiba implanta a modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (EJA), ocasionando uma debandada dos alunos do João
Batista.
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A Unidade Escolar possui:


Vinte e quatro salas de aulas adaptadas2 com capacidade para 30
alunos, arejadas, com boa iluminação, sendo todas com laje e com
janelas e ventiladores;



Secretaria escolar que atende parte administrativa e em anexo um
arquivo morto;



Sala dos professores;



Dois banheiros para uso dos discentes;



Sala da direção e vice direção;



Sala da coordenação pedagógica;



Sala de informática (sem funcionamento);



Sala audiovisual;



Auditório;



Biblioteca;



Cantina;



Depósitos;



Almoxarifado;



Área de recreação interna e externa;



Sanitários para professores;



Cozinha e refeitório

A unidade Escolar possui em suas dependências um sistema de ventilação
e iluminação naturais agradáveis, a sua localização e os logradouros facilitam o
acesso da comunidade escolar e da comunidade social dos munícipes.
Administrativamente o Colégio é construído por uma diretora, duas vices
diretoras, uma secretária escolar, além de servidores de suporte, que exercem
as funções de auxiliar de serviços gerais, agente administrativo, agente de
portaria e vigilante.
Pedagogicamente o quadro é composto por um coordenador pedagógico,
15 professores efetivos e 4 professores substitutos contratados pelo IEL.

2

Antes eram quarto de Hotel para hospedar os responsáveis pela Construção da Barragem de Pedra do
Cavalo
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Funciona nos turnos matutino e vespertino, ofertando o Ensino Médio. A clientela
cursista do Colégio é oriunda em sua maioria da própria comunidade muritibana,
e apresenta um perfil socioeconômico de baixa renda.
No ano letivo de 2017, o Colégio possuía 412 alunos matriculados, são
cinco aulas com duração cronológica de cinquenta minutos cada, e um intervalo
de vinte minutos entre a terceira e quarta aula, para que os alunos lanchem,
satisfaçam suas necessidades fisiológicas, dentre outros.
Pedagogicamente trabalha-se duzentos dias letivos anuais, intercalado
com recesso junino entre os meses de junho a julho. Curricularmente
desenvolve-se um processo de ensino-aprendizagem, numa carga horária anual
de mil horas, que são distribuídas nas disciplinas da Base Nacional Comum
(BNC) e da Parte Diversificada (PD), a avaliação é fruto de atividades
processuais contínuas, em que prevalecem os aspectos qualitativos sobre os
quantitativos.
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2.2 Aspectos físicos e estruturais: Fotos
 Entrada do Colégio João Batista Pereira Fraga (Fonte: O próprio autor)

 Pavilhão de Aulas (Fonte: O próprio autor)
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 Sala de aula (Fonte: O próprio autor)

 Biblioteca (Fonte: O próprio autor)
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 Secretaria (Fonte: O próprio autor)

 Sala da direção (Fonte: O próprio autor)
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 Sala dos Professores (Fonte: O próprio autor)

 Refeitório (Fonte: O próprio autor)
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 Área externa (Fonte: O próprio autor)

 Quadra Poliesportiva inacabada 3 (Fonte: O próprio autor)


3

Em reforma desde 2015
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2.3 Visão, missão e valores da escola João Batista

Visão

Ser uma instituição de referência na cidade de Muritiba, primando pela
qualidade e criatividade no ensino, através do trabalho participativo e
responsável, contribuindo para uma sociedade justa e humana.

Missão

O colégio tem por missão assegurar um ensino de qualidade à
comunidade e propiciar condições para uma aprendizagem significativa,
atualizada e eficaz, garantindo o acesso e a permanência doas alunos, formando
cidadãos críticos e participantes, capazes de agir na transformação da
sociedade.

Valores

A partir da relação interpessoal e intrapessoal, intensificar os princípios
da ética, responsabilidade, humanização, solidariedade, justiça, respeito às
diferenças, resgate da autoestima e afetividade entre os membros da
comunidade escolar.

Observação: Informações extraídas do Projeto Político Pedagógico
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2.4 Objetivos e metas da Escola

Objetivo:


Proporcionar a permanência e frequência dos alunos durante o
percurso educativo.

Meta:


Reduzir a taxa de infrequência no Colégio de 13,8% para 5%

Objetivo:


Assegurar um ensino de qualidade e garantir a formação humana
integral dentro de um processo que atenda a inclusão

Metas:


Garantir o protagonismo de todos os alunos do Colégio durante o
percurso educativo



Aumentar em até 70% a participação dos alunos com deficiência
de acordo com as suas limitações na prática de esporte escolar



Incentivar todos os alunos com necessidades especiais ao
relacionamento interpessoal, visando expandir seu currículo social
e consequentemente o aumento da autoestima, do respeito e da
independência.

Objetivo:


Melhorar o desempenho dos alunos do colégio nas disciplinas e
séries críticas

Metas:


Aumentar de 60% para 80% a taxa de aprovação dos alunos da 1º
série do Ensino Médio, em Matemática



Aumentar de 50% para 80% a taxa de aprovação em Língua
Portuguesa de todos os alunos da 1º série do Ensino Médio.
30

Objetivo:


Fortalecer as parcerias com a comunidade

Meta:


Realizar durante o ano letivo, cinco eventos, no mínimo, em
parceria com a comunidade

Objetivo:


Melhorar as práticas pedagógicas da escola

Meta:


Realizar três encontros anuais, com os pais dos alunos com baixo
rendimento

Observação: Informações extraídas do Projeto Político Pedagógico
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2.5 Dimensão pedagógica: pressupostos educacionais
Esta seção visa analisar o documento do Projeto Político Pedagógico
(PPP), da Instituição. Nas visitas feitas no Colégio realizaram-se as leituras do
PPP. Vale ressaltar que o acesso em cópia do documento fora das dependências
do Colégio foi restringido pela direção. Assim, só foi possível ter acesso a
algumas partes do documento.
O Colégio está a desenvolver no processo de ensino-aprendizagem a
Pedagogia de Construção e Reconstrução do Conhecimento e não a de
continuação de apropriação.
O fazer pedagógico é um processo coletivo que o Colégio desenvolve.
Trabalha-se a concepção sociológica na construção do conhecimento. Para isso,
procura-se definir: qual o papel da escola? A importância social do conteúdo?
Assim, a figura do professor-pesquisador estabelece-se numa análise filosófica
sobre a relação conhecimentos pedagógicos, acadêmicos e sociais, pois, a
contextualização assim exige. Desta forma, o diálogo pedagógico é uma busca
a ser efetivada como prática escolar social no João Batista.
A prática pedagógica adotada no Ensino Médio, no Colégio Estadual João
Batista Pereira Fraga, está alicerçada em três pilares fundamentais: a estética
para a sensibilidade, a política para as relações com justiça e a ética para a
alteridade.
A estética, considerada como permanente observação das relações
existentes entre as formas e o sentido daquilo que está à volta do estudante,
constitui-se em referencial para estabelecer e analisar valores; a política é
entendida como a percepção, a consciência e o debate acerca das relações de
poder estabelecidas; e a ética e a alteridade se constituem em movimentos a
favor da vida, à medida que respeitam e valorizam as diferenças.
Assentada nesses pilares, a educação do Ensino Médio desenvolve no
estudante, a formação de valores e o fortalecimento da autonomia, necessários
para a participação cidadã num mundo sem fronteiras. A formação do estudante
tem como alvo a aquisição de conhecimentos básicos, a preparação cidadã e a
capacidade de utilizar as diferentes tecnologias relativas ao entorno
socioeconômico que ele está inserido.
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O Colégio propõe, no Ensino Médio, a formação geral em oposição à
formação específica, bem como o desenvolvimento de capacidades de
pesquisar, aprender, criar e formular, buscar informações, analisa-las e
selecioná-las. Dessa forma, o currículo do Ensino Médio na Escola oportuniza
ao egresso:
1) Relacionar teoria e prática
2) Vincular a educação
3) Continuar aprendendo
4) Atuar com autonomia
5) Agir com flexibilidade para adaptar-se a novas situações
6) Preparar-se para o trabalho e para o exercício
Também pretende desenvolver e aprimorar a identidade dos estudantes
como pessoas humanas comprometidas com o bem comum, tendo como foco a
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento
crítico. Enquanto etapa final da educação Básica, o Ensino Médio, com duração
mínima de três anos, tem como finalidade a consolidação e o aprofundamento
dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, bem com a ampliação
dos conhecimentos necessários para a continuidade dos estudos realizados
após o ensino médio.
Para o atendimento das finalidades do Ensino Médio, nessa etapa de
ensino, são desenvolvidas atividades interdisciplinares que contemplam as
diversas áreas do conhecimento, contribuindo para a escolha profissional dos
estudantes e para a construção de seu projeto de vida. Considerando diferentes
aspectos da vida pessoal, profissional, cultural e social dos jovens, a Escola
oferece as seguintes atividades curriculares e extracurriculares: Gincana
Cultural, Mesas de debate étnico racial, Torneio Inter sala de futsal, Torneio do
Saber e o Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI).
Com base nos princípios filosóficos da escola, o trabalho pedagógico
contempla os valores como tema transversal. Nas ações, dentro e fora da sala
de aula, a tônica dos valores está sempre presente, visando promover a
educação para a convivência social. Nesse sentido, a escola coloca o estudante
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como centro do seu processo, e constrói mecanismos para que, por meio do
diálogo amoroso, a cultura do respeito e da ética sejam efetivados.
Por isso, é preciso se colocar no lugar do outro para entende-lo e
compreendê-lo melhor. É preciso partilhar pensamentos,

sentimentos,

conhecimentos e atitudes. Tanto nas reuniões com os pais, como nos encontros
individuais com as famílias, os valores precisam ser refletidos. A escola se
tornaria vazia e ineficiente caso se omitisse de resgatar certos valores já
“adormecidos”. Mais ineficiente seria se não partilhasse com a família dessa
reflexão. A discussão desses valores não se sustenta apenas nas ações dos
homens com os homens, mas nas ações dos homens com o meio. Assim, a
Escola trabalhará durante o ano, o tema PAZ em todos os meses, assim como
a preservação do meio ambiente.
Em sintonia com o mundo, a Escola caminha em busca de dias melhores.
Assim, a Escola elege estes valores como pilar de suas ações pedagógicas e
entende que pode e deve tratar o tema em todos os componentes curriculares
de forma transversal.
Ainda tratando da aprendizagem a Escola acredita que está alicerçada na
perspectiva da mediação daquele que conhece e domina o objeto do
conhecimento. No entanto, os saberes que cada estudante e professor trazem
para a escola, fruto de suas experiências como sujeitos, são reconhecidos,
levando em consideração os tempos e os ritmos. Ainda assim, para que
aconteça esse processo de ensinar e aprender, a Escola oferece espaços de
aprendizagem e instrumentos, como livros didáticos e paradidáticos, tecnologias
educacionais e jogos. Igualmente oferece todos os recursos necessários para
que a aprendizagem aconteça de forma eficaz e significativa.
O ensino requer planejamento, organização e sistematização dos
conhecimentos, buscando atingir, em cada etapa de ensino, as expectativas de
aprendizagem. Por isso, a Escola defende o ensino não apenas de conteúdo,
mas também de valores, conceitos, atitudes e competências, que, certamente,
contribuirão com a formação de cada indivíduo.
A centralidade do processo pedagógico é a aprendizagem com o objetivo
de garantir um percurso formativo fundamentado na inseparabilidade do educar
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e do cuidar, de modo que as etapas da Educação Básica sejam respeitadas em
suas especificidades, atentando para a articulação das dimensões orgânica e
sequencial.
O desenvolvimento pleno do ser humano depende do aprendizado que
que um determinado grupo cultural realiza, a partir da interação com outros
indivíduos. A aprendizagem possibilita, orienta e estimula o desenvolvimento das
características

psicológicas,

especificamente

humanas

e

culturalmente

organizadoras.
Respeitar e valorizar as individualidades e as dificuldades significa dizer
que o desafio da escola é ir além das informações e de como são transmitidas.
Uma abordagem pedagógica coerente, com uma concepção de
aprendizagem significativa, entende que o ponto inicial de aprendizagem deve
ser sempre a concepção prévia dos estudantes, a partir da qual se deve proceder
a escolha das técnicas, estratégias e atividades a serem desenvolvidas com
vistas à mudança dos conceitos para os científicos.
O currículo é movimento e envolve as práticas docentes e institucionais
com o intuito de ampliar e construir novos conhecimentos. É o currículo que
organiza o que será ensinado e aprendido em termos de conhecimento para a
promoção do desenvolvimento integral dos educandos. Ainda se configura como
um conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção e a socialização
de significados, cumprindo papel relevante na construção das identidades
socioculturais a partir de um processo educacional, que, garantindo a qualidade
das aprendizagens.
Sendo assim, o currículo determina o caminho percorrido por professores
e estudantes para a ampliação do repertório cultural. Assim, deve ser o
sustentáculo para as ações do processo educacional, apontando os princípios,
as diretrizes, os objetivos, as estratégias, os conceitos e os métodos,
contextualizados pela realidade, com o compromisso de corresponder aos
anseios da comunidade escolar para orientar as atividades de autonomia e
liberdade.
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Nas etapas do ensino, o currículo abarca o que preveem as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e demais legislações vigentes,
atentando-se para as especificações, os objetivos e as expectativas de
aprendizagem definidas na Proposta Curricular da própria Escola.
A avaliação da aprendizagem, é entendida como parte do processo de
ensinar e aprender. Por isso, ganha um caráter formativo, uma vez que
redimensiona o planejamento do professor e, consequentemente, sua prática.
Por isso, se apresenta como elemento de identificação e diagnóstico, mais do
que elemento determinante de valores e julgamentos. Sob essa perspectiva, a
Escola não concebe a lógica da avaliação classificatória, que se constitui em um
mecanismo arbitrário de controle da realidade.
O Colégio compreende a avaliação da aprendizagem como dinâmica
processual, representada como um momento de análise e apreciação
diagnóstica do trabalho escolar, por meio da qual são averiguados o alcance e a
abordagem dos objetivos constantes do planejamento, com finalidade de
redirecionar ou refazer o trabalho pedagógico, de forma a garantir o alcance da
finalidade educativa que os orienta.
A aprendizagem é considerada parte de uma ação coletiva que busca a
formação

dos

estudantes

em

seu

percurso

formativo,

garantindo

o

desenvolvimento em todos os aspectos. Essa concepção parte da premissa de
que todos podem aprender a partir de seu ritmo e no seu tempo e, para que as
aprendizagens sejam significativas, a Escola oferece oportunidades, ações e
estratégias.
Nesse contexto, a avaliação é tema recorrente do planejamento, uma vez
que contribui, também, para a construção da autonomia de todos os envolvidos
na tomada de decisões. Por isso, a avaliação é considerada formativa, uma vez
que o foco passa a ser as aprendizagens.
Além dos pressupostos educacionais, o PPP precisa estar em
consonância com as leis da educação que são os dispositivos legais que
embasam as políticas educacionais, traduzindo em princípios éticos, políticos,
estéticos e pedagógicos garantindo a unidade da ação educativa nos diversos
âmbitos de atuação da escola. Os fundamentos legais alertam para o
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reconhecimento da identidade pessoal dos sujeitos que convivem no espaço
escolar, a identidade de cada escola e do sistema de ensino.
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2.6 A percepção discente e docente sobre a Escola, a disciplina de Sociologia
no Ensino Médio e a educação.

O antropólogo Roberto Cardoso em sua obra O trabalho do antropólogo
(2006) aborda a importância do treinamento do olhar antropológico, na medida
em que, para ele, a tríade olhar, ouvir e escrever é de extrema estima para o
trabalho de campo. Assim sendo, é necessário um olhar treinado, ou seja, a
observação participante deve desnaturalizar o cotidiano e perceber como sugere
o sociólogo Peter Berger que a realidade é um construto social. Dito de outra
forma, e seguindo os passos do antropólogo Roberto DaMatta, “estanhar o
familiar e familiarizar o estranho”.
Desta forma, manter essa postura de estranhamento foi um desafio a ser
colocado em prática. Por estar ocupando um cargo eletivo de Vereador na cidade
de Muritiba, ser uma pessoa conhecida dos professores e dos estudantes,
exigiu-me uma reflexão do lugar em que ocupo e de como eles me viam na
Escola. Pois a identidade que fazia questão de sobressair no estágio era a do
estudante de Licenciatura em Ciências Sociais da UFRB, e não a do Paulo
Ricardo Vereador. Assim, fiz questão em explicitar em discursos qual era a
minha função, o que pretendia e o que estava fazendo na escola na condição de
estudante-estagiário.
É importante destacar, a relevância do olhar e dos sentidos atribuídos a
um determinado objeto, e, parafraseando DaMatta: o antropólogo deve fazer a
distinção entre a “ água de beber e a água benta”. Assim sendo, tinha que
perceber que nos riscos e rabiscos das paredes, nas conversas dos corredores,
na insatisfação dos alunos e professores, existiam questões múltiplas e não
poderiam ser simplesmente analisados sob uma ótica generalizante.
“Portanto, os alunos que chegam à escola são sujeitos
socioculturais, com um saber, uma cultura, e também com um
projeto, mais amplo ou mais restrito, mais ou menos consciente,
mas sempre existente, fruto das experiências vivenciadas dentro
do campo de possibilidades de cada um. A escola é parte do
projeto dos alunos... O que implicam estas considerações a
respeito da diversidade cultural dos alunos? Um primeiro
aspecto a constatar é que a escola é polissêmica, ou seja, tem
uma multiplicidade de sentidos. Sendo assim, não podemos
considerá-la como um dado universal, com um sentido único,
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principalmente quando este é definido previamente pelo sistema
ou pelos professores. Dizer que a escola é polissêmica implica
levar em conta que seu espaço, seus tempos, suas relações,
podem estar sendo significadas de forma diferenciada, tanto
pelos alunos, quanto pelos professores, dependendo da cultura
e projeto dos diversos grupos sociais nela existentes”
(DAYRELL, 1999, p.9-11)

Partindo deste pressuposto, Clifford Geertz (2012) é indispensável para
elaboração do relatório de Estágio I, isso porque, para este teórico, ao analisar
a briga de galos em Bali, defende que rituais são falas, meios pelos quais as
pessoas vivem, na celebração coletiva da cultura, o aprendizado de seu próprio
modo de ser. Ou seja, fazem parte de um Ethos de um povo (ritos e festas dizem
alguma coisa sobre algo). Com efeito, as ações (dos sujeitos) podem ter
significados distintos, como ele afirmou no que diz respeito à piscadela. Na
realidade o que há são interpretações de interpretações.... Neste sentido, o fazer
etnográfico, isto é, produzir um relatório de estágio é marcado por inúmeras
fases e ou etapas complementares, com o objetivo de proporcionar ao leitor
(neste caso aos docentes do componente curricular) uma compreensão do
campo. Isso porque os docentes não foram a este campo, enquanto eu
estudante sim.
De fato, retomando o diálogo com Roberto Cardoso, ele aponta duas
fases complementares da observação participante, ou seja, o antropólogo
“estando lá” no campo e “estando aqui” no escritório, assim, o texto torna-se
consolidado. Entretanto, de tudo que foi anotado no diário de campo, como
ocorre o critério do que será relevante ou não para o construto textual?
Ao chegar à escola para observar, descobrir que fui também
observado. Desde a chegada de carro na instituição... seria a cor
da nossa pele? Essas dimensões são relevantes neste
contexto? Suspeito que, de algum modo, ‘interrompi o cotidiano
das e dos estudantes. Todavia, quais possíveis razões estariam
em jogo? Bem, uma possível resposta seria a que sou conhecido
na cidade. Conhecido como vereador. Isso seria o suficiente
para tantos olhares, conversas baixinhas, risos? Suspeito, a
partir de outro momento na instituição, já que já fui convidado
por estudantes do projeto LIBERTaMente para fazer um ‘bate
papo’ sobre ‘ Juventude e Política’ no auditório da escola, já fui
jurado de Gincana, será que pensaram que tinha chegado para
fazer alguma atividade? (Anotações do Diário de Campo em
05/03/2018)
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Vale ressaltar ainda que as visitas sempre estiveram voltadas para o olhar
treinado e para a necessidade de ouvir as diversas vozes que me cercavam.
Sim, vozes nos corpos, na cor da pele, na sexualidade, pois, a escola é um
fenômeno social multifacetado e polifônico. A prática sempre esteve associada
à teoria. Isso porque é na prática refletida (ação e reflexão) que o conhecimento
se produz, na inseparabilidade entre teoria e prática.

... realizei a entrevista com a docente de sociologia (que está
próxima da aposentadoria) na sala dos professores. Tenho
amigos professores e escuto as dores e os prazeres deste ofício
em meu cotidiano. Percebo e entendo as ‘dores’ da professora.
Reclamações sobre a indisciplina de alguns estudantes e a
dificuldade da leitura no ensino médio. Somando a isso, a
docente narra que eles querem saber se a sociologia faz ‘perder
o ano’, logo, revela um processo de hierarquização das
disciplinas na escola, isto é, português e matemática são vistos
como mais importantes para estudantes e para o currículo
escolar. Sobre o uso do material didático a docente sinalizou que
usa imagens, filmes, músicas sobre os temas como: racismo;
gênero e cultura. Abordou ainda que mesmo a escola tendo uma
boa estrutura não há (por exemplo) datashow o suficiente para
todos docentes. Fiquei um tanto afetado ao ouvir os conflitos e
as crises existências da professora em relação a um ‘êxito
parcial’ com os estudantes, assim, ela revelou: ‘ o problema está
em mim? ’ E, em outro instante, ‘ não sei o que fazer! ’. Afirma
também que em décadas atrás a clientela tinha outro perfil, tinha
mais interesse. Ao ser indagada sobre o processo de
permanecia na sala, ou seja, não se aposentar agora e ter um
bônus salarial a professora foi enfática na resposta e depois
sorriu: prefiro perder dinheiro que continuar ensinando.
(Anotações do Diário de Campo em 06/03/2018)

Em meio ao desânimo de muitos profissionais e a desmotivação dos
estudantes podemos cair em uma postura fatalista (ou seja, acreditar que a
realidade já está dada e não pode ser mudada). Também corremos o risco de
julgar os docentes, culpabilizar o Estado e desenvolver uma postura messiânica
(achar que o estagiário representa o “messias”, e que com a teoria vai
transformar todas as relações sociais).
Na verdade, o que deve definir um professor das ciências sociais é a sua
qualidade e a sua capacidade criativa, que vai além da reprodução das
instruções construídas, mas acima de tudo elaboração de novas propostas e
ações de acordo à realidade que atua. Até porque são as inovações que
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desenrolam a história! Somando-se a isso, “se reconhecemos, como os
diferentes autores com os quais dialogamos, a importância e a efetividade dos
saberes poderes tecidos cotidianamente pelos diferentes sujeitos sociais, temos
que reconhecer a relevância social e política desses mesmos saberes poderes
para os fazeres emancipatórios”. (OLIVEIRA, 2008, p.69)
... o processo de ‘ensino- aprendizagem’ é cheio de
ambivalências, isto é, há (des)encantos neste jogo
demasiadamente complexo. Penso que é necessário superar a
visão de vitimização dos estudantes da escola pública e enfatizar
mais seu protagonismo. Tais sujeitos sociais não são (apenas)
marionetes controlados, uma vez que, há práxis para estudar,
brincar, filar uma aula, estratégias para ‘pescar na prova’, para
questões da sexualidade, não? Há saberes hierarquizados na
escola, assim como, relações conflituosas e afetivas entre os
que compõem o ambiente escolar. Não se trata de pensar em
professores como heróis, ou seja, é como se uma suposta
‘vocação’ seria capaz de superar a falta de valorização salarial,
infra estruturas escolares precárias, falta de material didático e
capacitação-atualização da categoria, etc. Tudo isso, somado a
indisciplinas de estudantes, falta de interesse pela leitura,
agressões verbais e físicas, tem adoecido muitos profissionais
deste campo. A despeito desta realidade, ‘guerreiros e
guerreiras da educação’, despertam sonhos e utopias nas
juventudes heterogêneas que participam do ambiente escolar.
Um conselho, um abraço, um ombro. Os docentes assumem
responsabilidades não só curriculares, mas, também, éticoexistenciais. Há, ainda que modificada-fragilizada, uma eficácia
simbólica sobre os docentes. Entretanto, é preciso
problematizar: quem cuida de quem cuida? Há reclamações e
alegrias de todos grupos que compõem uma escola. Eu,
enquanto observador, me vejo um pouco em cada um deles.
Quem sou enquanto estudante? Quem sou como professor?
(Anotações do Diário de Campo em: 06/03/2018)

Desta forma, quando passamos a perceber o outro enquanto sujeito
histórico, enxergamos as possibilidades e assim caminhamos para a motivação,
o esforço e o alcance dos objetivos. Se voltamos a acreditar no nosso trabalho,
no trabalho do nosso colega e na luta e conquista dos educandos, então
estaremos mais abertos a sentir o cheiro do cotidiano, materializando o mito de
Pandora na nossa comunidade escolar.

...é bastante comum ouvir reclamações sobre a falta de
infraestrutura das escolas estaduais, isto é, seja por falta de
investimento, de manutenção, falta de terreno para tentar
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ampliar os serviços oferecidos pela escola, enfim, fala-se de
sucateamento da educação em seus níveis materiais e
imateriais. Isso é bem verdade! Entretanto, o colégio estadual
João Batista, na cidade de Muritiba, no território do Recôncavo,
revela outra realidade no que diz respeito a seu aspecto material,
isso porque, o que hoje é escola já foi um hotel (no contexto da
construção da barragem Pedra do Cavalo). Desta maneira,
encontramos: salas adequadas, auditório, refeitório, banheiros,
secretaria, sala de professores... tudo com muita grade como
uma espécie de proteção-prisão. Numa linguagem Foucaultiana,
sabe-se que a escola também oferece uma ‘docilidade dos
corpos’, isto é, um controle, um ordenamento. Com efeito, o
prédio tanto tem andar, quanto uma parte subterrânea. Do lado
externo percebe-se muito espaço sem construção, algumas
árvores, uma quadra frequentada para atividades de lazer
(mesmo que inacabada). A clientela estudantil é
majoritariamente negra, isto é, pela cor da pele, já pela
consciência política os outros estágios da licenciatura poderão
oferecer pistas” (Anotações do Diário de Campo em:
06/03/2018)
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2.7 O olhar sobre o Estágio Observação
Analisar a escola como espaço sociocultural significa compreendê-la
na ótica da cultura, sob um olhar mais denso, que leva em conta a
dimensão do dinamismo, do fazer-se cotidiano, levado a efeito por
homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, negros e brancos,
adultos e adolescentes, enfim, alunos e professores, seres humanos
concretos, sujeitos sociais e históricos, presentes na história, atores na
história. Falar da escola como espaço sociocultural implica, assim,
resgatar o papel dos sujeitos na trama social que a constitui, enquanto
instituição. (DAYRELL, 1999, p. 1)

Meu contato com a Escola Estadual João Batista Pereira Fraga se deu
antes mesmo do Estágio Supervisionado de Observação, pois já participei de
atividades na escola como palestrante, jurado de Gincana e realizei um projeto
de concurso de redação.
Uma das coisas que sempre me chamou atenção era o fato de ver os
alunos saírem cedo da escola e encontrá-los na rua em horário que deveriam
estar no colégio. E na entrevista feita com os estudantes eles revelaram que é
frequente ficarem sem professor em determinadas disciplinas e alguns
professores costumam faltar as aulas.
A observação trouxe um indicador preocupante sobre a disciplina de
Sociologia na grade curricular do ensino médio na Escola João Batista. A
percepção dos estudantes sobre a matéria situa-se em lugar de desprestígio,
sem valor, sem importância. Não realizei observação em sala de aula para
analisar a prática pedagógica desenvolvida pela docente. Houve reclamações
dos estudantes sobre a metodologia em sala de aula que ficaria muitas vezes
restrita a copiar o que era exposto no quadro.
Constatei que as noções de disciplina, autoconfiança, autoestima e
autorresponsabilidade não são preocupações da escola, mas pelo contrário, tal
instituição, culpabilizando a família, discrimina os comportamentos não aceitos
moralmente e através da visão civilizacional, reproduzem e incorporam o
sentimento da incapacidade das camadas populares e acima de tudo da crença
de que a escola não pode garantir mudanças de vida.
Os estudantes por sua vez, ao olharem para as famílias enxergam a
ineficácia da instituição escolar na realidade cotidiana e muitas vezes indagam:
Para que serve estudar? E assim, só enxergam dois caminhos possíveis: ou
evitar a queda na delinqüência e ou criminalidade e para as mulheres evitar a
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escolha do uso do corpo como moeda de troca, submetendo-se aos
subempregos,

a

dominação

intelectual,

ao

machismo,

aos

trabalhos

precarizados ou materializar o seu estigma de fato.
No entanto, penso que o Colégio Estadual João Batista Pereira Fraga,
inserido no estigma da escola pública, tão desvalorizada e discriminada no
âmbito social, político, cultural e econômico, vem demonstrando em seu
cotidiano resistências e estratégias de sobrevivência e inserção dos seus
educandos no universo do trabalho e, sobretudo no mundo da educação
superior. E, é essa imagem que nós queremos desenvolver. Ora, são nas
possibilidades e não nos limites e obstáculos que a observação quer se
debruçar.
... de uma maneira geral, os estudantes reclamaram bastante da

ausência dos professores. Alguns demonstravam que seriam
prejudicados na hora do ENEM. Ouvi neste contexto, a
comparação da elaboração de uma casa, isto é, é preciso uma
boa base. De fato, há uma compreensão da importância do
processo educacional formal para o desenvolvimento da vida
fora da escola, para a organicidade das relações sociais,
entretanto, a disciplina sociologia não parece ser tão
indispensável assim para os estudantes. Escutamos ainda uma
crítica à própria categoria, ou seja, ‘ os estudantes são muito
conformistas’ e ainda: ‘ tem estudantes que prejudicam as aulas’.
Sinalizaram a necessidade de melhorias na estrutura das salas,
assim como, (para um deles) a urgência de laboratório na área
das ciências naturais. Ao serem indagados sobre o corpo
docente, enfatizaram que são inteligentes e qualificados, uma
vez que há especialistas, mestres e doutora na instituição. Com
efeito, uma estudante oriunda de escola particular no município,
alegou que alguns professores eram os mesmos do setor público
e privado, mas, as aulas no primeiro setor não poderiam ser
comparadas com as do segundo, isto é, lá (no privado) há maior
dedicação do profissional. Cabe ressaltar, mesmo sem
conseguir ‘diagnosticar a razão’, que em uma entrevista, tivemos
respostas, todavia, a estudante demonstrava um certo
‘nervosismo’, ‘desconfiança’, desconforto com a minha
presença. É como se ela sofresse um processo de vigilância.
Seria a sala dos professores um problema para ela? A presença
de um vereador e um pastor? Ora, a escolha dos estudantes por
parte da diretoria da escola não parte de critérios de ser ‘um bom
estudante’? Houve também perspectivas distintas narradas
entre a docente e os estudantes no que tange a metodologia
aplicada. Não cabe um ‘julgamento’ sobre verdades e mentiras,
certo e errado. O ‘chão’ escolar é complexo e cheio de
ambivalências, assim como na vida. Bem, somando a tudo isso,
é preciso salientar que em muitas das visitas na escola,
encontramos muitos grupos conversando, jogando dominó e
‘batendo um baba’ na quadra que não foi concluída. Seria uma
confirmação da ausência dos professores? E quando os
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professores estão em sala e tal comportamento dos estudantes
permanece? (Anotações do Diário de Campo em: 06/03/2018)

Compreendendo o cotidiano como espaço de manifestação das
realidades sociais, das quais se tem a priori apenas uma revelação superficial e
fenomênica percebe-se que comumente conclusões são construídas na
perspectiva apenas da aparência do objeto. Assim tem-se a reafirmação das
considerações do senso comum sobre o estudante de escola pública enquanto
violento,

“viciado”,

desinteressado,

fruto

da

“desestruturação”

familiar,

promovendo então a falência do sistema público educacional. Em outros
momentos é o professor sem compromisso que entra como grande vilão do
processo. Por conta disso, exige-se um processo investigativo que seja capaz
de promover ações para além da imediaticidade.
Assim, o estudante e o professor de escola pública, em meio aos corpos
visíveis para o estigma e invisíveis para o sucesso, vai sendo reproduzidos pelas
instituições que lhes furtam até mesmo o controle e o poder. Foucault por
exemplo, aborda sobre o poder disciplinar existente na sociedade ocidental, ou
seja, um poder que encontra-se em toda a parte e se faz valer de práticas
discursivas para aplicar-se sobre os corpos dos indivíduos, reprimindo-os e
disciplinando-os mediante uma violência simbólica, uma dominação social
sempre encoberta por belos discursos que obscurecem os consensos sociais
inarticulados, fazendo do conhecimento um elemento definidor de operação
repressiva do poder.
No entanto, dialogando novamente com Boaventura, apesar do sistema
capitalista enfatizar o individualismo, aprofundar a desigualdade social,
alimentar-se do racismo, do machismo e do estigma de tudo que é público em
favor das privatizações, acreditamos que outro lado existe, onde reinam as
resistências, às múltiplas estratégias de sobrevivência na luta cotidiana de quem
está à margem, desconstruindo então a impotência do pobre.

Noutra dimensão, este é também um mundo em que
progressivamente os cidadãos, especialmente as classes
populares, têm consciência de que as desigualdades não são
um dado adquirido, traduzem-se em injustiças e,
consequentemente, na violação dos seus direitos. Longe de se
limitarem a chorar na inércia, as vítimas deste crescente
processo de diferenciação e exclusão cada vez mais reclamam,
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individual e coletivamente, serem ouvidas e organizam-se para
resistir. Esta consciência de direitos, por sua vez, é uma
consciência complexa, por um lado, compreende tanto o direito
à igualdade quando direito à diferença (étnica, cultural, de
gênero, de orientação sexual, entre outras); por outro lado,
reivindica o reconhecimento não só de direitos individuais, mas
também de direitos coletivos (dos camponeses sem terra, dos
povos indígenas, dos afrodescendentes, das comunidades
quilombolas etc) (SANTOS, 2011, p. 18).

É nestes lócus que se estabelecem minhas inquietações enquanto
estagiário/observador, pois, faz-se necessário pensar por que apesar de todas
as contradições que emergem no interior de uma sociedade capitalista como a
nossa, nos deparamos o tempo todo com sujeitos que não apenas lutam, mas
demonstram resistências, autonomia e estratégias, no processo de conquista por
seus espaços na sociedade.
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3

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO II – PROJETO DE IMERSÃO (POLÍTICA,
ESTADO E PODER)

O Estágio Supervisionado II – Projeto de Imersão, teve a orientação do
professor Dr. Antônio Soares Mateus. Na fase de preparação para o projeto de
imersão a ser desenvolvido na Escola foram discutidos os fundamentos do
Estágio no curso de Licenciatura em Ciências Sociais, o papel da educação na
socialização do sujeito, os desafios da educação escolar no mundo
contemporâneo, a formação docente na atualidade e suas tendências
metodológicas e investigativas, que incluem o estudo dos saberes necessários
à prática do professor que, para isso, é importante que busquemos os seus
determinantes e que compreendamos um dos princípios fundamentais para a
prática e formação docente que é o lema “aprender a aprender”4 (LIMA, 2008).

O estágio curricular é compreendido como um processo de
experiência prática, que aproxima o acadêmico da realidade de
sua área de formação e o ajuda a compreender diversas teorias
que conduzem ao exercício da sua profissão. É um elemento
curricular essencial para o desenvolvimento dos alunos de
graduação, sendo também, um lugar de aproximação verdadeira
entre a universidade e a sociedade, permitindo uma integração
à

realidade

social

e assim

também

no processo

de

desenvolvimento do meio como um todo, além de ter a
possibilidade de verificar na prática toda a teoria adquirida nos
bancos escolares. Assim, os estágios são importantes porque
objetiva a efetivação da aprendizagem como processo
pedagógico de construção de conhecimentos, desenvolvimento
4

Constante no Relatório da Comissão Internacional da Organização das Nações Unidas para a

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Criada em 1993 e presidida por Jaques Delors,
trouxe consequências para os chamados novos paradigmas da educação no campo da formação
docente. A comissão definiu as responsabilidades individuais e sociais do processo educativo
com base em seis pistas de reflexão: educação e cultura; educação e cidadania; educação e
coesão social; educação, trabalho e emprego; educação e desenvolvimento; educação,
investigação e ciência. (LIMA, 2008, p. 197)
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de competências e habilidades através da supervisão de
professores atuantes, sendo a relação direta da teoria com a
prática cotidiana. Pois unir teoria e prática é um grande desafio
com o qual o educando de um curso de licenciatura tem de lidar.
E, se esse problema não for resolvido ou pelo menos suavizado
durante a vida acadêmica do estudante, essa dificuldade se
refletirá no seu trabalho como professor. Não é apenas
frequentando um curso de graduação que uma pessoa se torna
profissional. É, principalmente, envolvendo-se intensamente
como construtor de uma práxis que o profissional se forma.
(SCALABRIN & MOLINARI, 2013, p. 4)

É na construção de uma práxis formativa e renovada que o discente da
licenciatura em sociologia deve ter como fundamento. Assim, o Estágio II
representa o momento em que o estagiário está mais familiarizado com a
comunidade escolar, por ter feito o Estágio de Observação, possibilitando-o
propor dentro das ciências sociais um tema para o projeto a ser desenvolvido
com os alunos do Ensino Médio. Desta forma, resolvi trabalhar no plano de
imersão com os temas da “Política, Estado e Poder”.
A proposta de trabalhar com o tema “Política, Estado e Poder” no projeto
de imersão no Ensino Médio surgiu a partir do contexto político e social em que
o Brasil enfrenta nos últimos anos. O ano de 2018 terá eleições para Presidente,
Governador, Deputados Federais e Estaduais. Em um Contexto marcado por
rupturas institucionais, ofensiva midiática e judicial em criminalizar a política, fazse necessário discutir sobre democracia, política, cidadania e participação. Ainda
mais que há uma percepção crescente de “ojeriza” e distanciamento em falar
sobre política.
É preciso ressaltar que a análise científica dos fenômenos sociais, entre os
quais se encaixa a análise dos fenômenos políticos, exige uma discussão teórica
e conceitual prévia. Ela é necessária para os alunos apreenderem o significado
preciso dos termos utilizados no discurso sociológico.
Em Ciências Sociais, fala-se do mundo social da linguagem natural, e não
de símbolos matemáticos, cujo sentido é fixo e preciso. Isso significa que as
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palavras do dia a dia são também as palavras da Sociologia, por exemplo,
Estado, família, grupo, casta, classe, indivíduo, pessoa, etc. Mas esses termos
não têm, necessariamente, a mesma acepção no discurso sociológico. Ainda
que os respectivos conteúdos sejam afetados pelo uso comum e um tanto livre
que se faz das expressões no cotidiano, é preciso um esforço para afastar as
prenoções sobre elas.
Além disso, para complicar, deve-se ter em mente que a Sociologia lida
com uma realidade muito próxima – a realidade social – àquela que todos
entendem (ou julgam entender), porque, afinal, se vive em sociedade: votando,
orando, pensando, torcendo, lutando por direitos, desafiando algum poder
estabelecido, e assim por diante.
A experiência social parece ser fonte do conhecimento que se acumula
sobre o mundo social e seus mecanismos. Mas os fenômenos sociais, aí
incluídos os fenômenos políticos, não são, por si sós, evidentes. Sua explicação
– ou por que as coisas são de um modo ou de outro -, suas causas e seus efeitos
escapam à consciência individual, para falar como Durkheim. Portanto, quando
se fala, por exemplo de “poder”, deve estar claro o que se pretende dizer e o que
se tenciona descrever com esse termo. O conceito de “poder” é diferenciado de
conceitos correlatos, como influência, dominação, persuasão, capacidade, entre
outros.
A Escola deve ser o lugar da construção do conhecimento e reflexão crítica
dos saberes. O espaço escolar refleti a tensão e os problemas das estruturas
econômicas, políticas, culturais e sociais. Podemos dizer e qualificar:
[...] a escola como lugar de socialização, marcada pela
convivência e experiências compartilhadas, lócus de construção
e difusão do conhecimento sistematizado, mas também campo
para mediação da transformação social através do preparo do
sujeito para “embates” sociais, a exemplo das verticalizações e
classificações impostas pelo modo de produção capitalista,
como também as pasteurizações produzidas por valores que
não se atentam para o respeito à diversidade. (SOARES &
MACHADO. 2018, p.1).
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Portanto, faz-se necessário que o exercício da imaginação sociológica no
sentido de criar ou cultivar o pensamento do aluno seja estimulado para a sua
compreensão da realidade em que vive. A imaginação sociológica capacita seu
possuidor a compreender o cenário histórico mais amplo, em termos de seu
significado para a vida íntima e para a carreira exterior de numerosos indivíduos.
Somos políticos em casa, no ambiente escolar, com os amigos e colegas,
nos mais variados ambientes. Por isso, precisamos discutir política e estudar as
relações de poder que nos afetam a todo instante. O fenômeno do poder é
central na vida em sociedade e, particularmente, no âmbito da política.
O poder está presente em todas as relações sociais, seja na escola, seja
na vida doméstica, seja nas atividades profissionais. Quando a mãe, o pai ou
responsável por um jovem permite que ele faça ou deixe de fazer alguma coisa
(por exemplo, ir a uma festa), está usando seu poder. Quando um governo
estabelecido aplica determinada lei, está fazendo uso do poder que lhe foi
conferido pela sociedade que representa. Quando um professor determina a
aplicação de uma avaliação, também está fazendo valer o poder que lhe foi
atribuído.
Os atos políticos e as ações do Estado fazem parte de nossa vida. É
atuando politicamente que entendemos e assumimos nosso papel na sociedade.
A política está nos primórdios do pensamento filosófico. Na Grécia Antiga, a
reflexão e o exercício da argumentação, as discussões sobre os destinos das
cidades e suas leis estimularam a retórica e a abstração como práticas
necessárias para o debate em torno do bem comum.
Essa prática permitiu ao cidadão da pólis compreender a política como
produção humana capaz de favorecer as relações entre pessoas e povos e, ao
mesmo tempo, desenvolver a crítica a mecanismos políticos como a demagogia
e a manipulação do interesse público. A política, em sua origem grega, foi o
instrumento utilizado para combater os autoritarismos, as tiranias, os terrores, as
violências e as múltiplas formas de destruição da vida pública.
Nesse sentido, discutir o modo como os grupos sociais se organizam para
fazer com que seus interesses sejam, de alguma maneira, levados em
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consideração por aqueles que tomam as decisões políticas em comunidade se
faz necessário.
Portanto, as discussões sobre formas de organização do Estado, de
governo e do poder são temáticas enunciadas no Ensino Fundamental e
aprofundadas no Ensino Médio, especialmente em sua dimensão formal e como
sistemas jurídicos complexos. Com base na Matriz de Referência de Ciências
Humanas e suas Tecnologias para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
desenvolverei os seguintes eixos:
“Competência de área 3 – Compreender a produção e o papel histórico das
instituições sociais, políticas e econômicas associando-se aos diferentes
grupos, conflitos e movimentos sociais.


H11 – Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e
no espaço.

“Competência de área 5 - Utilizar os conhecimentos históricos para
compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia,
favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade.


H23 - Analisar a importância dos valores éticos na estruturação
política das sociedades.



H24 - Relacionar cidadania e democracia na organização das
sociedades”

A proposta foi de realizar encontros com a turma do 3º ano A, do Ensino
Médio da Escola João Batista Pereira Fraga, situada no município de MuritibaBA. Primeiro, realizou-se uma apresentação da disciplina “Sociologia” e a
importância do exercício da “Imaginação Sociológica”. Em um segundo encontro
foi feito uma roda temática cujo conteúdo ministrado foi Democracia e Política.
No terceiro encontro discutimos o Sistema Político Brasileiro e, por último, uma
oficina sociológica cuja produção versou sobre a construção de um programa de
governo.
Tema do Projeto:
Política, Estado e Poder
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Conteúdos:
Democracia
O Conceito de “Política”
Poder
Sistema Político Brasileiro
Juventude e participação
Objetivos
Entender o conceito de democracia
Compreender o conceito de política em sentido amplo
Conhecer o sistema político brasileiro
Apreender o significado de poder em termos sociológicos.
Estimular a reflexão e participação política
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3.1 Roteiro de atividades do Projeto de Imersão.
Atividade 1 - O que é Sociologia? Para que serve?

Breve Descrição
Nesta primeira atividade a intenção é situar a Sociologia como uma
ciência que visa compreender as diversas formas de interação que
existem entre os indivíduos, grupos e instituições sociais. A Sociologia é
um campo do saber fundamental para o desenvolvimento da capacidade
analítica, crítica reflexiva dos fenômenos sociais. Transmitir aos alunos
que a matéria tem como objetivos despertar a atitude de inquietação,
estranhamento

e

desnaturalização

da

realidade,

suscitar

os

questionamentos dos modos de pensar e de agir consolidados
socialmente.
Data:
18/07/2018
Metodologia:
Aplicar-se-á a seguinte dinâmica adaptada5 denominada “o olhar do
observador”. Divididos em 5 grupos, cada grupo recebe um texto que
relata um comentário sobre uma menina chamada Laura. Os
personagens que emitem os comentários são identificados como vizinha,
pastor, mãe, amiga, professora e, por fim, Laura. Pede-se que os
estudantes emitam comentários a respeito da imagem que eles criam de
Laura a partir do texto dos personagens. Por último, é lido o texto que
descreve a opinião da própria Laura que traz revelações surpreendentes.

Após a dinâmica, começa-se a exposição sobre a relação da atividade
com a sociologia. Desta forma, pensar sociologicamente significa
observar para além da fachada que encobre as estruturas sociais, para
além do que é mais imediato nas percepções. Não se trata
5

Essa é uma dinâmica adaptada por mim, para finalidade sociológica. A autora do texto é a professora
Jussiana Silva, da Escola Estadual Rômulo Galvão da cidade de São Félix – BA. Em anexo está o texto.
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necessariamente de relevar mistérios, mas de observar e analisar os
sentidos ocultos e não revelados da ação humana, presentes na
intencionalidade, muitas vezes não verbalizada, dos hábitos e dos
costumes. Sendo assim, a perspectiva sociológica envolve o processo de
compreensão da dinâmica social, ou seja, “o olhar por trás dos
bastidores”, para além das aparências da realidade social.

A superação da perspectiva fundamentada predominantemente no senso
comum para a perspectiva sociológica necessita da revisão dos nossos
padrões tradicionais de compreensão. Por esse motivo, é fundamental o
exercício de desnaturalização de nossas concepções de mundo, o que
implica

questionarmos

aparentemente

mais

e

refletirmos

comuns,

naturais

sobre
e

fenômenos
irrevogáveis.

sociais
Quando

compreendemos que nem tudo é o que aparenta, entendemos que a
realidade social é muito mais dinâmica e mutável do que nossa
experiência imediata pode perceber.
Objetivos
Apresentar a Sociologia como Ciência, despertar a imaginação
sociológica, desnaturalizar e estranhar a realidade social, e explanar os
objetivos do Projeto de Intervenção.
Tempo de desenvolvimento:
Duas aulas de 45 minutos.
Recursos didáticos:
Quadro e Pincel
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Atividade 2 - Espaço de discussão: Democracia e Política, do que estou
falando?

Breve descrição:
Para introdução da discussão e reflexão utiliza-se o Poema: “Analfabeto
Político” de Bertold Brecht. Em seu poema, “Analfabeto político”, ele
sustenta a tese de que o cidadão que se aliena das discussões políticas é o
maior responsável pela vitória dos corruptos e dos maus políticos.
Aproveitando-se da linguagem simples e objetiva do poema, pretende-se
estimular o debate e a participação dos alunos. A sala será organizada em
círculo para que os alunos possam tem uma visão de todos. Após as
discussões iniciais para apreensão dos sentidos atribuídos pelos alunos
sobre o tema, serão apresentados os conceitos de Política, Democracia,
Estado e Poder.

Data:
20/07/2018
Poema:
“Analfabeto político” - Bertold Brecht
O pior analfabeto
é o analfabeto político.
Ele não ouve, não fala,
nem participa dos acontecimentos políticos.
Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha,
do aluguel, do sapato e do remédio
dependem das decisões políticas.
O analfabeto político
é tão burro que se orgulha
e estufa o peito dizendo
que odeia a política.
Não sabe o imbecil que,
da sua ignorância política,
nasce a prostituta, o menor abandonado,
e o pior de todos os bandidos,
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que é o político vigarista,
pilantra, corrupto e lacaio
Objetivos:
Introduzir os conceitos de Democracia, Política, Estado e Poder
Tempo de desenvolvimento:
Duas aulas de 45 minutos.
Recursos didáticos:
Notebook, Projetor para projeção de PowerPoint, papel e caneta, poema
impresso.
Referencial para explanação
O conceito de política é apresentado como processo social através do qual
o poder coletivo é gerado, organizado, distribuído e usado nos sistemas sociais.
Na maioria das sociedades, é organizado sobretudo em torno da instituição do
Estado, embora esse fenômeno seja relativamente recente. Nas sociedades
feudais, por exemplo, o Estado era muito fraco e subdesenvolvido, e o poder
político cabia principalmente aos nobres, vassalos e clero, cujas esferas de
influência eram bem definidas pela extensão de suas terras. (JOHNSON, 2008)
O significado clássico de política está relacionado ao ambiente público, à
pólis grega, e durante séculos designou o corpo de conhecimento sobre as
atividades humanas que, de algum modo, se referiam ao Estado. Nas palavras
de Max Weber, o conceito amplo de política abrange “todas as espécies de
atividades diretivas autônomas”, desde uma política empresarial de recursos
humanos até a de uma mãe ou pai de família em relação ao governo de sua
casa, passando pela política de um sindicato para conquistar determinado
objetivo. Em sentido restrito, no entanto, referimo-nos à política para indicar as
atividades diretivas próprias do Estado, das quais são exemplos a ordenação ou
a proibição de algo, a sanção de normas, a punição, etc.
A política é apresentada também nos termos de Hannah Arendt (2003)
como convivência e relação social, quando diz que “a política trata da
convivência entre diferentes. Os homens se organizam politicamente para certas
56

coisas em comum, essenciais num caos absoluto, ou a partir do caos absoluto
das diferenças. ” (2003, p.7)
Embora seja relacionado com frequência a instituições de governo nos
mais variados níveis, o conceito de política pode ser aplicado a virtualmente
todos os sistemas sociais nos quais o poder representa esse papel.
O conceito de Política, entendido como forma de atividade ou de práxis
humana, está estreitamente ligado ao de poder. O poder foi definido por Thomas
Hobbes como “consistente nos meios adequados à obtenção de qualquer
vantagem”, ou, para Max Weber, como as “oportunidades que um indivíduo ou
um grupo tem de realizar a sua vontade numa ação comum, mesmo contra a
vontade de outros”, ou seja, “ter poder” é conseguir impor a sua vontade sobre
a vontade de outros indivíduos. Há poder entre governantes e governados, entre
o Estado e os cidadãos, entre autoridade e obediência, etc. Notemos que o poder
político é uma relação de dominação (entre outras existentes) do homem sobre
o homem, com uma finalidade outra que a própria dominação: vantagem,
vontade, interesse, etc. Por isso, o critério central na compreensão do conceito
de poder é sobre os meios que são utilizados no seu exercício.
O Estado, da forma definida por Max Weber, é a Instituição social que
mantém monopólio sobre o uso da força. Nesse sentido, o Estado é definido por
sua autoridade para gerar e aplicar o poder coletivo. Como acontece como todas
as instituições sociais, o Estado é organizado em torno de um conjunto de
funções sociais, incluindo manter a lei, a ordem e a estabilidade, resolver vários
tipos de litígios através do sistema judiciário, encarregar-se da defesa comum e
cuidar do bem-estar da população de maneiras que estão além dos meios do
indivíduo, tal como implementar medidas de saúde pública, prover a educação
de massa, etc. De uma perspectiva conflituosa, no entanto, o Estado opera
também no interesse dos vários grupos dominantes, como as classes
econômicas, dentre outros. (JOHNSON, 2008)
O termo democracia deriva da junção dos vocábulos gregos demos (povo)
e kratos (poder). O conceito de democracia como “poder do povo” surgiu na
Grécia antiga, aproximadamente no século V a.C. Definimos minimamente
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democracia de acordo com Norberto Bobbio no livro o “Futuro da Democracia:
uma defesa das regras do jogo”. O autor aponta que:
Afirmo preliminarmente que o único modo de se chegar a um
acordo quando se fala de democracia, entendida como
contraposta a todas as formas de governo autocrático, é o de
considerá-la caracterizada por um conjunto de regras (primárias
ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a
tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos. Todo
grupo social está obrigado a tomar decisões vinculatórias para
todos os seus membros com o objetivo de prover a própria
sobrevivência, tanto interna como externamente. Mas até
mesmo as decisões de grupo são tomadas por indivíduos (o
grupo como tal não decide). Por isto, para que uma decisão
tomada por indivíduos (um, poucos, muitos, todos) possa ser
aceita como decisão coletiva é preciso que seja tomada com
base em regras (não importa se escritas ou consuetudinárias)
que estabeleçam quais são os indivíduos autorizados a tomar as
decisões vinculatórias para todos os membros do grupo, e à
base de quais procedimentos. (1997, p.18)
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Atividade 3 - Sistema Político Brasileiro: E eu com isso?

Breve descrição:
Nesta atividade os alunos conhecerão como se estrutura e funciona o
sistema político brasileiro. Serão apresentadas as características básicas
do sistema de governo presidencialista e a separação dos poderes entre
o Executivo, Legislativo e Judiciário. Serão utilizados cinco vídeos do
Youtube do canal "E eu com isso?" É uma websérie que explica como
funciona o Sistema Político Brasileiro.

Data:
25/07/2018

Metodologia:
Exibição dos vídeos:
 Vídeo 1: O Sistema Político Brasileiro: O que é isso?
Duração: 2min09s
Endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=BN39aYGgbGk
 Vídeo 2: O Sistema Político Brasileiro: Legislativo
Duração: 3min22s
Endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=Ip9DC_StPUg
 Vídeo 3: O Sistema Político Brasileiro: Executivo
Duração: 2min30s
Endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=OUxccIvFnMM
 Vídeo 4: O Sistema Político Brasileiro: Judiciário
Duração: 4min
Endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=YMmR3LjweiQ
 Vídeo 5: O Sistema Político Brasileiro: Mas... pra que é isso mesmo?
Duração: 3min25s
Endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=Dbe6jVAoXBY

59



Os vídeos são exibidos intercalados com exposição do professor e
discussão dos alunos sobre o conteúdo.

Objetivo:
Conhecer o sistema político brasileiro
Tempo de desenvolvimento:
Duas aulas de 45 minutos.
Recursos didáticos:
Notebook, Projetor, vídeos.
Referencial para explanação
Em 1988, o cientista político Sérgio Abranches publicou um artigo
(“Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro”) que pretendia
definir a estrutura e o mecanismo de funcionamento do regime político brasileiro
pós-Ditadura Militar. Ele chamou esse arranjo de “presidencialismo de coalizão”.
Até o momento, essa é a teorização mais aceita pelos cientistas políticos para
caracterizar o governo atual no Brasil e para identificar a fonte de suas crises
políticas.
O “presidencialismo” é o sistema de governo no qual o chefe do Executivo
– aquele que governa de fato – é eleito diretamente pelo voto popular e tem um
mandato fixo (quatro anos, no caso do Brasil) e independente do Parlamento. A
equipe de governo (o ministério) é designada pelo presidente e é responsável
perante ele, não perante o Legislativo. Já no parlamentarismo, o Executivo é
formado em virtude da força dos partidos eleitos para o Parlamento. Se um
partido obteve um grande número de vagas parlamentares (“cadeiras”), mas não
tem maioria absoluta, ele faz aliança com outros partidos ideologicamente mais
próximos a fim de indicar o primeiro-ministro, que é quem governará.
De outro lado, “coalizão” refere-se a acordos entre partidos para ocupar
cargos no governo. Em sistemas em que há muitos partidos efetivos, dificilmente
o partido do presidente da República terá ampla maioria no Parlamento para
aprovar seus projetos e implementar suas políticas. Muitas vezes, a coalizão é
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feita para sustentar um governo, dando-lhe suporte político no Legislativo (em
primeiro lugar) e influenciando na formulação das políticas (secundariamente).
Nesse sistema há uma nítida separação ou divisão dos poderes. Os
poderes que em teoria são independentes e harmônicos. O Legislativo,

considerado como o poder originário da representação, é responsável por
idealizar as leis e julgar as propostas do presidente. O parlamento
brasileiro é bicameral, ou seja, é composto por duas “casas”: a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal, juntos formam o Congresso Nacional.
Qualquer projeto de lei deve primeiramente passar pela Câmara e depois,
se aprovado, pelo Senado. No plano Estadual existem as Assembleias
Legislativas formada pelos Deputados Estaduais e nos municípios as Câmaras
Municipais composta pelos vereadores. Cada um em sua esfera de atuação são
os representantes do Poder Legislativo.

O Executivo possui a função de fazer as leis funcionarem. O
presidente pode vetar ou sancionar leis criadas pelo Legislativo, editar
medidas provisórias, criar projeto de lei, etc. Cintra (2007), vai dizer que
os presidentes podem exercer influência sobre a produção legal via
poderes reativos (o veto como exemplo) e proativos (baixar decretos como
força de lei). Na esfera estadual o Poder Executivo é exercido pelos
Governadores e nos municípios pelos Prefeitos.
O Poder Judiciário tem a função de interpretar as leis e fiscalizar o
seu cumprimento. O Poder Judiciário é regulado pela Constituição Federal
nos seus artigos 92 a 126. Ele é constituído de diversos órgãos, com o
Supremo Tribunal Federal (STF) no topo. O STF tem como função
principal zelar pelo cumprimento da Constituição. Abaixo dele está o
Superior Tribunal de Justiça (STJ), responsável por fazer uma
interpretação uniforme da legislação federal.
No sistema Judiciário brasileiro, há órgãos que funcionam no âmbito
da União e dos estados, incluindo o Distrito Federal e Territórios. No
campo da União, o Poder Judiciário conta com as seguintes unidades: a
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Justiça Federal (comum) – incluindo os juizados especiais federais –, e a
Justiça Especializada – composta pela Justiça do Trabalho, a Justiça
Eleitoral e a Justiça Militar.
A organização da Justiça Estadual, que inclui os juizados especiais
cíveis e criminais, é de competência de cada um dos 26 estados brasileiros
e do Distrito Federal, onde se localiza a capital do país.
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Atividade 4 - Oficina sociológica: construindo propostas

Breve descrição:


A oficina é uma dinâmica de grupo que tem por objetivo desenvolver as
habilidades de trabalhos coletivos, além de proporcionar a reflexão em
conjunto sobre a temática da Política, Estado e Poder. Através da oficina
os alunos poderão produzir um mural, através de cartazes, e elaborar um
programa de governo. Os alunos serão divididos em grupos de 5 pessoas
para elaborar um plano de governo, cada grupo ficará responsável por
uma determinada área, como saúde, educação, esporte, participação
política, entre outros.

Data:
31/07/2018
Objetivo:
Estimular a reflexão e participação política
Tempo de desenvolvimento:
Duas aulas de 45 minutos.
Recursos didáticos:
Cartolina, caneta, lápis, pincel colorido.
Referencial para explanação
A Oficina Sociológica com a proposta de construção de um plano de
governo, permitiu que os alunos articulassem os conhecimentos apreendidos no
desenvolvimento das atividades anteriores com o exercício da participação
política e cidadania. Puderam refletir que suas ideias só se tornariam efetivas
para a grande população dentro de uma série de prerrogativas na democracia e
no sistema de governo.
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A autora Lúcia Avelar (2007), argumenta que o ideal democrático supõe
envolvimento dos cidadãos em diferentes atividades da vida política. Tais
atividades, reunidas sob a expressão “participação política”, vão desde a mais
simples, como as conversas com amigos e familiares sobre os acontecimentos
políticos locais, nacionais e internacionais, até as mais complexas, como fazer
parte de governos, mobilizar pessoas para protestar contra autoridades políticas,
associar-se em grupos e movimentos para reivindicar direitos, envolver-se nas
atividades da política eleitoral , votar, candidatar-se, fazer parte de movimento
social, e mais uma série de atividades que circundam o universo político.
3.2 Breve considerações sobre o Estágio II
A realização do Projeto de Imersão teve resultado satisfatório, pois os
alunos se envolveram e participaram das discussões. Segundo os estudantes,
eles não tinham trabalhado durante as outras séries do ensino médio e nem
mesmo no 3º ano, a temática da “Política, Estado e Poder”.
Pudemos refleti a importância da participação política nas decisões que
afetam a coletividade. Entendemos que “Democracia” é campo de disputas e
conflitos. Desconstruímos a noção de que “política” é somente algo restrito ao
Estado, partidos políticos, eleições, mas sim como uma relação que permeia os
mais variados aspectos de nossa existência e convivência.
Assim, fiz questão de frisar aos alunos que a política não se encerra no ato
de votar. A luta política não se restringe ao processo eleitoral. No período entre
as eleições, os mais diversos grupos sociais ativam seus recursos para tentar
influenciar as decisões políticas e inscrever nelas seus interesses. Nesse
momento, todas as desigualdades se traduzem de forma bastante intensa em
desigualdade política.
De maneira formal, a democracia é o regime político que tem por base a
igualdade e o governo da maioria. Contudo, na prática, ela acaba se
transformando em um sistema bastante marcado por desigualdades sociais
diversas. Por isso, concede poder principalmente aos grupos minoritários que
controlam os mais importantes recursos sociais. Nesse sentido, não basta
democratizar as estruturas de poder, é preciso democratizar a sociedade como
um todo.
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3.3 Fotos do Projeto de Imersão

LEGENDA: Aplicação da atividade 1

LEGENDA: Aplicação da atividade 3
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FONTE: Próprio autor. LEGENDA: Oficina sociológica

FONTE: Próprio autor. LEGENDA: Encerramento do Estágio
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4

FASE DE REGÊNCIA
“ Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades
para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 2013. p. 24).

O Estágio Regência representa a fase em que o discente irá praticar a arte
de ensinar. Coloca em disposição as teorias e conteúdos apreendidos no
decorrer de sua formação. A sala de aula não se apresenta mais como um
elemento distante no seu imaginário, mas como elemento concreto e espaço
para a sua atuação profissional. A realidade da sala de aula configura-se de
forma plural, permeada de ambivalências e dimensões históricas, sociais,
culturais, políticas e econômicas.
O mundo social passa por transformações a todo instante. Formas de
pensar e agir se alteram com velocidade veloz no contexto atual da sociedade.
Assim, no processo de ensino e aprendizagem requer do Estagiário a tomada de
consciência, reflexão sobre a sua atuação e a necessidade de estar em
constante transformação.
No livro “Saberes Docente e Formação Profissional”, Tardif (2010), vai dizer
que:
O docente raramente atua sozinho. Ele se encontra e, interação com
outras pessoas, a começar pelos alunos. A atividade docente não é
exercida sobre um objeto, sobre um fenômeno a ser conhecido ou uma
obra a ser produzida. Ela é realizada concretamente numa rede de
interações com outras pessoas, num contexto onde o elemento
humano é determinante e dominante e onde estão presentes símbolos,
valores, sentimentos, atitudes, que são passíveis de interpretação e
decisão, interpretação e decisão que possuem, geralmente, um caráter
de urgência. Essas interações são mediadas por diversos canais:
discurso, comportamentos, maneiras de ser, etc. Elas exigem,
portanto, dos professores, não um saber sobre um objeto de
conhecimento nem um saber sobre uma prática e destinado
principalmente a objetivá-la, mas a capacidade de se comportarem
como sujeitos, como atores e de serem pessoas em interação com
pessoas. Tal capacidade é geradora de certezas particulares, a mais
importante das quais consiste na confirmação, pelo docente, de sua
própria capacidade de ensinar e de atingir um bom desempenho na
prática da profissão. Além disso, essas interações ocorrem num
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determinado meio, num universo institucional que os professores
descobrem progressivamente, tentando adaptar-se e integrar-se a ele.
Esse meio - a escola é um meio social constituído por relações sociais,
hierarquias, etc. (TARDIF, 2010, p. 59-50)

Portanto, é na interação e participação de vários atores e sujeitos sociais
que a formação docente é elaborada.
A minha reflexão sobre a fase de Regência é da minha prática e atuação
profissional como professor do ensino médio na rede privada. Posso dizer, que
meu Estágio Regência começa em 2016, antes mesmo de ingressar na
Licenciatura em Ciências Sociais, quando assumir a disciplina de Sociologia na
Escola São Luís, na cidade de Muritiba-BA. Escola esta que fiz toda a minha
escolarização básica dos anos de 1994 a 2008. E tive a felicidade de ter sido
convidado a retornar como professor do Ensino Médio.
De 2016, até o presente momento, exerço a profissão docente de
Sociologia na instituição. No primeiro ano profissional a disciplina de Sociologia
só era ofertada para as séries do 1º e 2º ano do ensino médio. Após um ano de
trabalho conquistei a possibilidade de ensinar para o 3º ano do ensino médio,
assim, em 2017 e 2018 a sociologia estava na última série do ensino médio, o
que representou um avanço e demarcação desse campo do saber na Escola.
Confesso que ter começado a atuar no ano de 2016 foi desafiador, pois não
tinha formação de licenciado, mas como bacharel e naquele momento
concluindo o Mestrado em Ciências Sociais, as experiências como monitor na
graduação e o tirocínio docente no mestrado valeram-me de recursos para
atuação no magistério.
O contato com a comunidade escolar em outras oportunidades como
palestrante, jurado de gincanas, ter o conhecimento da direção, dos professores
que já foram meus professores quando era aluno e agora se tornavam colegas
de profissão, e conhecer todo o funcionamento da Escola, foram fatores que
facilitaram a ambientação na instituição. O sentimento era de acolhimento e
aceitação.
Fui ao decorrer desse período de atuação profissional condicionado
“aprender a aprender” a fazer a reflexão crítica sobre a prática na relação
teoria/prática que se torna um imperativo ao professor.

68

As dificuldades para tornar o saber adquirido no nível superior ensinável e
adaptado para a realidade do ensino médio eram os problemas enfrentados por
mim. Como aponta Freire (2013, p. 47) “Saber que ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua
construção”.
Fui aprendendo que entrar numa sala de aula o professor deve estar aberto
as indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, ficar atento a tudo que
acontece no espaço da sala, ser metódico e rígido na proposta pedagógica, mas
flexível e adaptável as diferentes situações e contextos da realidade concreta.
A prática exigiu-me dedicação, planejamento, a elaboração de plano de
aula, a seleção de conteúdo, a disciplina metódica para cumprir o programa da
Escola dentro de uma unidade avaliativa e a atitude de pesquisar de forma
constante.
“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses
quefazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto
ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco,
porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para
constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me
educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e
comunicar ou anunciar a novidade. ” (FREIRE, 2013, p. 30-31).

Esse esforço por parte do docente deve ser permanente, para que se
almeje um processo de ensino e aprendizagem significativo para alunos e
professores.
Foi através dessa disposição ativa que fui aprendendo a lhe dar com a
atividade docente. A licenciatura em Ciências Sociais oportunizou uma maior
reflexão dos sentidos atribuídos da prática do ensino e aprendizagem. A
formação pedagógica do curso e o contato com disciplinas específicas
ampliaram o meu horizonte sobre a minha formação.
A seguir apresento um plano anual de conteúdos trabalhado com os alunos
das três séries do ensino médio da Escola São Luís. A Escola adota como
material didático a coleção de Ensino Médio do Sistema Positivo de Ensino que
conta com 12 livros de atividades, um para cada volume. Nesses livros, há
esquemas de revisão dos principais conceitos e diversas atividades que visam à
69

sistematização do conhecimento, ao aprofundamento dos temas e ao
desenvolvimento de habilidades, incluído as exigidas no Enem.
Por orientação da Escola o professor deve ter como base os conteúdos
dispostos nos volumes do Sistema de Ensino Positivo. A inclusão de novos
conteúdos deve ser previamente discutida com a coordenação pedagógica.
4.1 Programas de conteúdos para o Ensino Médio no ano de 2018

Planejamento anual para a 1ª série do Ensino Médio

Unidade 1: Volume 1
1. Sociologia: a ciência da Sociedade
Conceito de Sociologia
Senso Comum e conhecimento científico
Imaginação sociológica

2. Surgimento da Sociologia
Contexto histórico
Sociologia de Auguste Comte
Teoria dos Três Estados de Auguste Comte
Influência do positivismo no Brasil

Unidade 3: Volume 3
5. Modernidade e trabalho: Émile Durkheim e
Karl Marx
Sociologia de Émile Durkheim: dos fatos sociais
à coesão social
Contribuições de Karl Marx: uma análise da
sociedade capitalista

6. Indivíduo e Modernidade: Max Weber e
Georg Simmel
A sociologia compreensiva de Max Weber
Modernidade e vida nas metrópoles: analisando
Georg Simmel

Unidade 2: Volume 2
3. Socialização: o indivíduo em sociedade
Processo de Socialização
Instituições Sociais
Socialização primária
Socialização secundária

4. Educação e sociedade: a instituição escolar
Origens da escola tradicional
Transformações sociais e tecnológicas na cultura
escolar
A escola na formação dos indivíduos
Escola: espaço de reprodução ou de emancipação
social?

Unidade 4: Volume 4
7. Interpretações do Brasil: a construção da
identidade nacional
Construindo a identidade nacional
O Brasil de todas as raças: democracia racial, de
Gilberto Freyre
Passado e futuro do Brasil: o homem cordial, de
Sérgio Buarque de Holanda

8. Modernização da sociedade brasileira
Desenvolvimento do capitalismo na formação do
Brasil: contribuições de Caio Prado Júnior
Revolução burguesa no Brasil: uma análise
sociológica de Florestan Fernandes
Repensando a democracia racial no Brasil
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Os quatro primeiros volumes são direcionados para a 1º série do ensino
médio. Assim, no 1º volume, diferencia-se o senso comum do conhecimento
científico e definem-se as particularidades do conhecimento sociológico, bem
como suas origens históricas e sua fundação com base nas contribuições de
Auguste Comte.
O 2º volume aborda as noções básicas sobre socialização, indivíduo e
sociedade. Para tanto, são trabalhados os processos de socialização e suas
principais instituições socializadoras: família, escola, trabalho, Estado e religião.
Destaca-se a importância da ação dessas Instituições na formação do indivíduo
e da sociedade, em especial da escola como espaço de distinção e de
reprodução de comportamentos e desigualdades. As contribuições de diversos
teóricos da sociologia, em particular Émile Durkheim e Pierre Boudieu, também
são mostradas.
No 3º volume, apresentam-se, de modo mais sistematizado, os autores
clássicos da Sociologia como ponto fundamental para o desenvolvimento dela e
das teorias elaboradas pelos seus principais autores: Émile Durkheim, Karl Marx,
Georg Simmel e Max Weber.
O 4º volume tem como tema central a produção sociológica brasileira.
Assim, abordam-se as contribuições dos principais autores que se dedicaram a
pensar e caracterizar o Brasil por um viés sociológico, como Sérgio Buarque de
Holanda, Gilberto Freyre, Florestan Fernandes e Caio Prado Júnior. Esses
autores são trabalhados de acordo com uma divisão temática de assuntos que
mobilizaram a discussão da formação do país, como a identidade nacional
brasileira e a modernização conservadora.
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Planejamento anual para a 2ª série do Ensino Médio

Unidade 1: Volume 5
9. Faces da Cultura
O que é cultura?
Conceito antropológico de cultura
Etnocentrismo e relativismo cultura

10. Diversidade cultural
Diversidade cultural brasileira
Conflitos étnico-raciais
Questões afro-brasileira
Questão indígena
Culturas urbanas

Unidade 3: Volume 7
13. Violência e criminalidade
Violência urbana
Segregação socioespacial
Criminalidade e corrupção

14. Criminalidade e poder disciplinar
Crime, desvio e controle social
Sociedade disciplinar: vigiar e punir

Unidade 2: Volume 6
11. Gênero e Sexualidade
Construção das identidades de gênero
Desigualdade de gênero
Transformações sociais da sexualidade

12. Corpo e gênero
Construção social da estética corporal
Corpo, saúde e envelhecimento

Unidade 4: Volume 8
15. Capitalismo e relações de trabalho
O trabalho no sistema capitalista
Modelos produtivos
Direitos trabalhistas: uma construção histórica

16. Transformações no mundo do trabalho
Trabalho e emprego no contexto da globalização
Precarização do trabalho e flexibilização dos
direitos trabalhistas

Os volumes 5 ao 8 são para serem desenvolvidos com a 2ª série do ensino
médio. No 5º volume, os conceitos básicos de Sociologia e da Antropologia
Cultural abordam as noções de cultura, etnocentrismo, alteridade e relativismo
cultural como introdução para o trabalho a diversidade cultural brasileira em sua
formação étnica miscigenada e conflituosa – em especial as contribuições das
culturas indígenas, afrodescendentes e imigrante para a formação do Brasil.
O 6º volume trabalha as questões de gênero, saúde e sexualidade.
Apresenta-se as construções sociais estabelecidas sobre as noções de gênero
e comportamento sexual, principalmente no que se refere à dicotomia de
masculino e feminino, as lutas dos movimentos feministas para superar as
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desigualdades de gênero, a estética corporal como padrão de comportamento e
beleza e, por fim, como essas construções de estética e de identidade corporal
afetam a ideia de saúde e envelhecimento.
No 7º volume, os temas violência e controle social alavancam o
desenvolvimento dos conteúdos. Assim, abordo como a segregação social e
espacial afetam as relações sociais, aumentando as distâncias entre os
indivíduos. Essas desigualdades influenciam a percepção de crime e geram
violência, e o controle social tenta ser estabelecido como forma de manutenção
da ordem e do poder.
O 8º volume trata dos efeitos da globalização e da expansão do capitalismo
sobre as formas de produção e as relações de trabalho. Destaca-se a
abordagem dos modelos produtivos e de gestão das relações de trabalho
(taylorismo, fordismo, toyotismo) que geram novas dinâmicas nas relações
econômicas, trabalhistas (luta por direitos) e de consumo.
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Planejamento anual para a 3ª série do Ensino Médio

Unidade 1: Volume 9
17. Poder, dominação e política
Conceito de dominação
Poder e política no Brasil

18. Democracia e cidadania
Democracia representativa e participativa
Cidadania: uma construção histórica
Participação política e movimentos sociais

Unidade 3: Volume 11
21. Espaço urbano e espaço rural
Do campo à cidade: urbanização do Brasil
Da cidade ao campo: modernização do campo
Interação entre rural e urbano

22. Ambiente e desenvolvimento sustentável
Desenvolvimento econômico e crise ambiental
Desenvolvimento sustentável

Unidade 2: Volume 10
19. Sociedade de consumo
Advento da sociedade de consumo
Da ética da poupança ao consumo como prática
social
Fordismo e o advento da publicidade

20. Corpo e gênero
Indústria cultural
Tempo livre e consumo
Consumo e distinção social
Consumo em tempos de mundialização e
acumulação flexível

Unidade 4: Volume 12
23. Novas Perspectivas sociológicas: relações
pessoais na Pós-Modernidade
Modernidade líquida e fluidez das relações
sociais, de Zygmunt Bauman
Transformação da intimidade, de Anthony
Giddens

24. Novas perspectivas sociológicas: poder e
trabalho na Pós-Modernidade
Relações de poder entre estabelecidos
outsiders, de Norbet Elias
A corrosão do caráter, de Richard Sennett

Os volumes 9 ao 12 referem-se aos conteúdos programáticos a serem
trabalhados no 3º ano do ensino médio. O 9º volume aborda conceitos básicos
da ciência política, como Estado, poder, democracia e cidadania. Trata-se de
uma introdução às temáticas de relações de poder, sistemas de governo e
participação política.
No 10º volume, os temas são a indústria cultural e seus impactos na
sociedade de consumo, bem como a mídia e os meios de comunicação. Para
tanto, conceitos como mercadoria, ideologia e propaganda são apresentados
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com base na perspectiva dos autores da Escola de Frankfurt, sem desconsiderar
os impactos midiáticos e de consumo desses fatores sobre a cultura e as
relações sociais.
No 11º volume abordam-se temas referentes ao espaço rural, ao processo
de urbanização e à modernização do campo. Nesse volume também são
abordadas as temáticas da crise ambiental as possibilidades de um
desenvolvimento sustentável.
Por fim, o 12º volume apresenta novas correntes do pensamento
sociológico contemporâneo entre os chamados temas da Pós-Modernidade. São
trabalhados autores que expõem suas interpretações não necessariamente
sobre temas novos, mas com um novo enfoque, a fim de atualizar e superar
algumas limitações do pensamento social clássicos. Assim, foram selecionadas
as contribuições de Norbet Elias, Richard Sennet, Anthony Giddens e Zygmunt
Bauman.
A disciplina de Sociologia no Ensino Médio busca desenvolver nos alunos
o questionamento da realidade social imediata por meio do emprego de
determinados procedimentos científicos. Tem como objetivos despertar nos
estudantes a atitude de inquietação diante da realidade, suscitar o
questionamento dos modos de pensar e de agir consolidados socialmente e
fomentar o pensamento crítico e reflexivo acerca dos fenômenos sociais.
Apresento adiante a discriminação do planejamento de unidade
desenvolvido com a turma do 2º ano do ensino médio para a 1º unidade escolar
na Escola São Luís.
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4.2 Planejamento da primeira unidade para a 2º série do ensino médio

Nessa unidade, o debate antropológico acerca do conceito de cultura é
priorizado, bem como posturas relacionadas às diferenças culturais, tais como o
etnocentrismo, a alteridade e o relativismo cultural. Assim, é necessário
questionar a concepção de cultura difundida no senso comum, geralmente
vinculada à noção de erudição ou de conhecimento clássico, a fim de alargar o
entendimento dos alunos sobre o que é cultura. Por meio da problematização do
conceito de cultura pela perspectiva antropológica, o objetivo principal é levar os
alunos a perceber e valorizar a diversidade cultural, buscando compreender
cada cultura por suas próprias categorias e superar a visão etnocêntrica, que
está sustentada em preconceitos e estereótipos.
Também abordo a temática da diversidade cultural, bem como da aceitação
e do conhecimento das múltiplas possibilidades culturais com base na
perspectiva do multiculturalismo. Prioriza-se o debate acerca da noção de
identidade nacional e dos conflitos étnico-raciais no Brasil. Desse modo,
propomos que se estabeleça uma análise crítica da noção de identidade
nacional, a fim de considerar a heterogeneidade e a diversidade cultural
brasileira. As tensões e os conflitos sociais entre a imposição de uma cultura
nacional e o reconhecimento de identidades regionais, indígenas e afrobrasileiras são abordadas por meio de exemplos cotidianos. Entre eles, a
demarcação de terras indígenas, as políticas de ações afirmativas, as
expressões culturais afro-brasileiras, as religiões de matriz africana, etc.
A primeira unidade da 2ª série do ensino médio na Escola São Luís tem
como tema e eixo central a “Cultura. Com duração por volta de 2 meses e meio,
e valor de 10 pontos, a unidade foi distribuída da seguinte maneira: 3 pontos
para uma avaliação como teste; 2 pontos para apresentação de seminário; 1
ponto para simulado do Sistema Positivo e 4 pontos para a prova final da
unidade.

Minha aula é no dia de sexta-feira e tem duração de 50 minutos. O

Ensino Médio funciona no turno vespertino. A Sociologia é ofertada com a carga
horária de uma aula por semana. Ao todo a unidade teve 8 aulas de Sociologia.
As aulas foram planejadas da seguinte forma:
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4.3 Competências e habilidades desenvolvidas na unidade (ENEM)

Competência de área 1: Compreender os elementos culturais que
constituem as identidades
H3 - Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos
históricos.
H5 - Identificar as manifestações ou representações da diversidade do
patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades.
Competência de área 3: Compreender a produção e o papel histórico
das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos
diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais.
H15 – Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos,
econômicos ou ambientais ao longo da história.

4.4 Plano de aulas

A aula é na escola, a forma principal de organização do processo de ensino.
Na aula se criam, se desenvolvem e se transformam as condições necessárias
para que os alunos assimilem conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções
e, assim, desenvolvem suas capacidades. (LIBÂNEO, 2013).
Devemos entender a aula como o conjunto dos meios e
condições pelos quais o professor dirige e estimula o processo
de ensino em função da atividade própria do aluno no processo
de aprendizagem escolar, ou seja, a assimilação consciente e
ativa dos conteúdos. Em outras palavras, o processo de ensino,
através das aulas, possibilita o encontro entre os alunos e a
matéria de ensino, preparada didaticamente no plano de ensino
e nos planos de aula. (LIBÂNEO. 2013, p. 195)

Desta forma, o trabalho docente, é uma atividade intencional e planejada,
que requer estruturação e organização, a fim de que sejam atingidos os objetivos
do ensino. Uma aula não tem formato rígido. A opção por qual etapa ou passo
didático é mais adequado dependerá dos objetivos, conteúdos, dos recursos
didáticos disponíveis, das características do grupo de alunos, dentre outros.
77

Plano de aula nº 1

Objetivos:
 Discutir com os alunos o que eles entendem por “cultura”
 Apresentar o tema da unidade
 Estimular a reflexão sobre os diferentes pontos de vista sobre o que
é “cultura”

Conteúdos:
 Introdução ao conceito antropológico de cultura

Métodos ou estratégias:
 Para estimular a participação dos alunos nas discussões sobre a
temática “cultura” são apresentados trechos de músicas em até
1min20s dos mais variados estilos musicais, a fim de o professor
apreender os sentidos que os alunos atribuem a temática e estimular
a reflexão.
 Após as músicas é perguntado aos estudantes o que eles acharam
dos estilos musicais, se eles gostaram, qual o sentimento que a
música provocou e se podemos dizer que existem estilos melhores e
superiores uns que outros.
 Logo depois da participação dos alunos na discussão continua-se a
reflexão com os seguintes pontos projetados em PowerPoint com o
título ponto de partida: 1. O que nos torna diferentes uns dos outros?
Por que cada povo tem manifestações culturais diferentes? 2. Até que
ponto a nossa herança biológica determina quem somos? 3. Por que
estranhamos ou sentimos dificuldade em aceitar os que são diferentes
de nós?
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 A aula encerra-se com o professor realizando breve comentário sobre
a temática da unidade e apresentando os conteúdos das próximas
aulas.

Recursos didáticos:


Músicas: 1. Nem um Dia – Djavan / 2. Malandrinha – Edson Gomes / 3.
La Vie En Rose - Louis Armstrong / 4. Daquele jeito – Harmonia do Samba
/ 5. A Vida do Viajante - Luiz Gonzaga / 6. Sozinho – Caetano Veloso / 7.
Vingança do amor – Pablo / 8. Angels Cry – Angra / 9. Hear Me Now –
Alook / 10. Diga que valeu – Chiclete com Banana



Quadro branco



Projetor Multimídia



Slide em PowePoint



Som

Duração:


50 min

Referências:


OGANAUSKAS, Flávia Regina Marchiori; OGANAUSKAS, Gabriel
Cardeal. Sociologia: ensino médio Vol. 5. Curitiba: Positivo, 2015.



LARAIA, R.B. Cultura, um conceito antropológico. 25º reimpressão,
2013. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986.
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Plano de aula nº 2

Objetivos:


Compreender o conceito antropológico de cultura



Problematizar a relação entre natureza e cultura



Problematizar as noções de etnocentrismo, alteridade e relativismo
cultural

Conteúdos:


O que é cultura?



Conceito antropológico de cultura



Etnocentrismo e relativismo cultural

Método e estratégias:


Aula expositiva: a aula expositiva tem por objetivo apresentar o tema, os
conceitos e os conteúdos da unidade, sendo para isso apresentada em
slides, o que permitirá ao aluno uma compreensão maior da aula. Sendo
a aula expositiva apenas uma parte do processo de aprendizagem,
momento em que os alunos terão subsídios teóricos para utilização em
outras atividades.

Recursos Didáticos:


Projetor Multimídia



Slide em PowerPoint

Referências:


OGANAUSKAS, Flávia Regina Marchiori; OGANAUSKAS, Gabriel
Cardeal. Sociologia: ensino médio Vol. 5. Curitiba: Positivo, 2015.



LARAIA, R.B. Cultura, um conceito antropológico. 25º reimpressão, 2013.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986.
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Plano de aula nº 3 (continuação da aula de nº 2)

Objetivos:


Compreender o conceito antropológico de cultura



Problematizar a relação entre natureza e cultura



Problematizar as noções de etnocentrismo, alteridade e relativismo
cultural

Conteúdos:


O que é cultura?



Conceito antropológico de cultura



Etnocentrismo e relativismo cultural

Método e estratégias:


Aula expositiva



Após a exposição passar para os alunos atividades de casa do livro
didático.

Recursos Didáticos:


Projetor Multimídia



Slide em PowerPoint

Referências:


OGANAUSKAS, Flávia Regina Marchiori; OGANAUSKAS, Gabriel
Cardeal. Sociologia: ensino médio Vol. 5. Curitiba: Positivo, 2015.



LARAIA, R.B. Cultura, um conceito antropológico. 25º reimpressão,
2013. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986.
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Plano de aula de nº 4

Objetivo:


Revisar os conteúdos



Aplicar os conceitos trabalhados nas aulas expositivas



Organizar equipes para apresentação de seminário

Método e estratégia:
 Correção de atividade do livro didático das páginas 9, 11 e 13
denominada “Atitude sociológica”, e página 14 denominada “Hora de
estudo”, e correção do livro de atividades da página 3 a 4.
 Ao final da correção divide-se os alunos em 6 grupos de até 8
pessoas para proposta de seminário a ser apresentado nas próximas
aulas. Os temas são: A diversidade cultural no Brasil / Diversidade
religiosa / A cultura indígena / As várias formas de expressão do ser:
como a cultura interfere no homem? / Culturas urbanas / Conflitos
étnicos – raciais no Brasil e a questão afro – brasileira.
 Define-se o cronograma das apresentações.

Recursos Didáticos:
 Projetor Multimídia
 Slide em PowerPoint
 Quadro
 Pincel

82

Plano de aula nº 5

Objetivos:


Compreender as noções de diversidade cultural e multiculturalismo



Problematizar a identidade nacional e os conflitos étnico-raciais no Brasil,
especialmente em relação às questões indígenas e afro-brasileiras



Compreender as dinâmicas culturais juvenis e as tribos urbanas.

Conteúdos:


Diversidade Cultural



Conflitos étnicos-raciais



Questão afro-brasileira



Questão indígena



Cultuas urbanas

Método e estratégias:


A aula é iniciada provocando os alunos a responderem as seguintes
perguntas: O que é preconceito? Já presenciou alguma atitude de
preconceito? Você considera a sociedade brasileira racista? Em caso
positivo, como podemos superar o racismo?



Após as indagações é iniciada a aula expositiva que tem por objetivo
apresentar o tema, os conceitos e os conteúdos da unidade, sendo para
isso apresentada em slides, o que permitirá ao aluno uma compreensão
maior da aula. Sendo a aula expositiva apenas uma parte do processo de
aprendizagem, momento em que os alunos terão subsídios teóricos para
utilização em outras atividades.

Recursos Didáticos:


Projetor Multimídia
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Slide em PowerPoint

Referências:


OGANAUSKAS, Flávia Regina Marchiori; OGANAUSKAS, Gabriel
Cardeal. Sociologia: ensino médio Vol. 5. Curitiba: Positivo, 2015.



LARAIA, R.B. Cultura, um conceito antropológico. 25º reimpressão, 2013.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986.
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Plano de aula de nº 6

Objetivo:


Desenvolver nos alunos a capacidade de falar em público, realizar uma
pesquisa, sistematizar um conhecimento, problematizar um assunto, etc.

Método e estratégia:


Através do seminário, o aluno fará uma apresentação sobre um tema,
onde os colegas terão a oportunidade de realizar perguntas, momento
apropriado para que os alunos que estão apresentando percebam a
necessidade de refletir sobre o tema, já que para responder às perguntas
o simples ato de decorar não é suficiente.

 A aula se inicia com breve fala do professor sobre os temas que serão
abordados pelos grupos.
 A equipes cujos temas foram: A diversidade cultural no Brasil /
Diversidade religiosa e A cultura indígena foram as que se apresentaram.
 O professor fará interposições sempre que achar necessário

Recursos Didáticos:
 Projetor Multimídia
 Slide em PowerPoint
 Quadro
 Pincel
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Plano de aula de nº 7

Objetivo:


Desenvolver nos alunos a capacidade de falar em público, realizar uma
pesquisa, sistematizar um conhecimento, problematizar um assunto, etc.

Método e estratégia:


Através do seminário, o aluno fará uma apresentação sobre um tema,
onde os colegas terão a oportunidade de realizar perguntas, momento
apropriado para que os alunos que estão apresentando percebam a
necessidade de refletir sobre o tema, já que para responder às perguntas
o simples ato de decorar não é suficiente.

 A aula se inicia com breve fala do professor sobre os temas que serão
abordados pelos grupos.
 A equipes cujos temas foram: As várias formas de expressão do ser:
como a cultura interfere no homem? / Culturas urbanas / Conflitos étnicos
– raciais no Brasil e a questão afro – brasileira. Foram as que se
apresentaram.
 O professor fará interposições sempre que achar necessário
 Passar atividades para casa

Recursos Didáticos:
 Projetor Multimídia
 Slide em PowerPoint
 Quadro
 Pincel
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Plano de aula de nº 8

Objetivo:


Revisar os conteúdos



Aplicar os conceitos trabalhados nas aulas expositivas e seminários

Método e estratégia:
 Correção de atividade do livro didático das páginas 17, 22, 23 e 26
denominada “Atitude sociológica”, e página 30 denominada “Hora de
estudo”, e correção do livro de atividades da página 7 a 10
 Comentário geral sobre as apresentações de seminário.
 Revisão para a prova final

Recursos Didáticos:
 Projetor Multimídia
 Slide em PowerPoint
 Quadro
 Pincel

4.5 Avaliação
Como aponta Libâneo (2013), a avaliação é uma tarefa didática necessária
e permanente do trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o
processo de ensino e aprendizagem. A avaliação é uma atividade complexa que
não se resume à realização de provas e atribuições de notas. O professor precisa
ter a perspicácia de interpretar os resultados da turma de forma qualitativa.
Portanto, a avaliação tem a função pedagógica-didática de diagnóstico e controle
em relação às quais se recorre instrumentos de verificação do rendimento
escolar.
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Assim, definimos a avaliação escolar como um componente do processo
de ensino que visa, através da verificação e qualificação dos resultados obtidos,
determinar a correspondência destes com os objetivos propostos e, daí, orientar
a tomada de decisões em relação às atividades didáticas seguintes. (LIBÂNEO,
2013).
O autor salienta que nos mais diversos momentos do processo de ensino,
são tarefas de avaliação: a verificação, a qualificação e a apreciação qualitativa.


Verificação: coleta de dados sobre o aproveitamento dos
alunos, por meio de provas, exercícios e tarefas ou de
meios auxiliares, como observação de desempenho,
entrevistas et.



Qualificação: comprovação dos resultados alcançados
em relação aos objetivos e, conforme o caso, atribuição
de notas ou conceitos.



Apreciação qualitativa: avaliação propriamente dita dos
resultados, referindo-se a padrões de desempenho
esperados. (LIBÂNEO. 2013, 217)

A Escola São Luís divide o ano letivo em quatro unidades com duração
aproximada de 2 meses e meio cada. Cada unidade tem valor de 10 pontos e a média
para aprovação final é de no mínimo 24 pontos.
Na primeira unidade desenvolvida com a turma da 2ª série do Ensino Médio, a
pontuação foi dividida da seguinte maneira: 2 pontos para avaliação da apresentação
do seminário; 1 ponto foi para o simulado do Sistema Positivo; 3 pontos para avaliação
parcial como teste; e 4 pontos para aplicação da prova final. As avaliações parcial e final
são aplicadas fora do horário da aula de Sociologia. Geralmente são feitas aos sábados
ou as segundas e terças pela manhã.
Costumo realizar com os alunos as atividades do livro didático a cada duas aulas
expositivas. Para que aconteça assimilação e fixação dos conteúdos trabalhados em
sala.

88

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do Estágio Supervisionado de Observação o discente do curso de
Licenciatura em Ciências Sociais da UFRB têm a possibilidade de conhecer o
ambiente escolar e relacionar a teoria com a práxis docente. Esta fase
representa uma forma de refletir sobre os aspectos educacionais e sobre as
implicações que este momento da formação tem no desenvolvimento do futuro
professor.
A prática docente é uma atividade complexa que consiste em reconhecer
não somente saberes pedagógicos ou conceituais, mas também compreender
as implicações de vários fatores que envolvem a realidade da comunidade
escolar, como a adoção de materiais didáticos adequados, a gestão
desenvolvida na escola, a relação com os alunos e pais, e os aspectos
relevantes à formação inicial e continuada. Desta forma, pode-se afirmar que a
relação entre esses fatores contribui para uma educação de qualidade. Como
aponta Lima (2008):

A observação do contexto e a investigação do cotidiano escolar
abrem um leque de outras questões de investigação/intervenção
que podem se constituir como aprendizagem da profissão
docente. Formadores e formandos atentos aos nexos e relações
que se estabelecem entre a universidade e a escola, e destas
com a profissão magistério e seus profissionais, terão a
oportunidade de descobrir formas de se reconhecerem como
estagiários da vida e aprendizes da prática docente. A cultura do
magistério inclui-se na cultura escolar e pode ser compreendida
como jeito de ser e de estar na profissão. Dessa forma,
precisamos entender melhor a realidade inserida nessa
diversidade cultural. (p. 203).

A observação trouxe um indicador preocupante sobre a disciplina de
Sociologia na grade curricular do Ensino Médio na Escola João Batista. A
percepção dos estudantes sobre a matéria situa-se em lugar de desprestígio,
sem valor, sem importância. Acredito que a história da disciplina permeada por
avanços e retrocessos contribuem para esse imaginário.
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No Estágio de Intervenção com a turma do 3º ano A da Escola João Batista
pude trabalhar com os estudantes a importância da Sociologia e a sua função
como ciência que pode trazer grandes contribuições aos alunos, auxiliando na
formação da consciência crítica, que os fariam pensar como sujeitos e
protagonistas históricos e enquanto atores sociais capazes de intervir na
realidade em que estão inseridos.
A Regência foi o momento de solidificar a prática docente e a experiência
adquirida com a atuação profissional como professor da Escola São Luís. A
Licenciatura permitiu a revisão das minhas ações e atitudes em sala de aula. As
matérias de caráter didático-pedagógico na Licenciatura foram importantes para
a minha complementação na formação como bacharel e mestre em Ciências
Sociais.
Os Estágios Curriculares Supervisionados são imprescindíveis na
formação do discente no curso de Licenciatura em Ciências Sociais. Pois é um
processo de aprendizagem fundamental para o profissional que deseja
realmente estar preparado para encarar os desafios da carreira do magistério.
No estágio somos incentivados a conhecer os espaços educativos entrando em
contato com a realidade sociocultural da população e da instituição. Portanto,
como preparação à realização das práxis em sala de aula, o estágio se configura
como uma possibilidade de fazer a relação teoria e prática da realidade da
docência, assim este contato com as atividades que são oportunizadas com o
estágio, pude compreender ainda mais o que vinha estuando na licenciatura e
fazer a relação com o cotidiano do meu trabalho.
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ANEXO 1: O Olhar do Observador

DINÂMICA: O OLHAR DO OBSERVADOR

VIZINHA: Laura é uma garota muito sofrida, coitada! Ela é novinha, não deve
ter mais do que 16 anos. Ela e o marido...quer dizer...marido não né? Um
moleque, até porque nem casado eles são. Tem uns 6 meses que moram por
aqui. Ele não faz nada, não sei como se sustentam. Os dois passam o dia todo
dentro de casa. Ele sai quase toda noite, tenho pena dela! Toda noite ela chora,
ele prende ela e com certeza bate. Se você reparar o corpo dela é todo marcado.
E um dia desses ela apareceu com o olho roxo, e ainda me lembro que quando
veio morar aqui ela tava com os dois braços quebrados. A mãe eu nunca vi, mas
o pai é muito dedicado. Sempre aproveita quando o marido não tá em casa para
tentar convencê-la a voltar para a família. Laura tem tanto medo do marido que
nem deixa o pai entrar. O pai é tão carinhoso com ela, vejo chamá-la de meu
amor, minha rainha e ela chora muito! Ah! Soube que ela também tá grávida e
deve ser verdade porque a vi enjoando no quintal.

PASTOR: A mãe e o pai de Laura formam um casal muito dedicado na igreja. A
menina é que sempre foi danadinha, desde pequena andava caindo e se
machucando muito. Seus pais diziam que era porque ela fugia para traquinar na
rua. Agora que já tá adolescente parece que piorou, saiu da igreja, abandonou a
fé, apesar que eu acho que ela nunca teve. Foi morar com um rapaz e nem
casou, soube que tá até grávida. O pai que é contra o aborto, pois foge as regras
estabelecidas por Deus, tenta levá-la de volta para casa, aceita seu filho e tudo,
mas desde que ela abandone o marido que é até usuário de drogas. Laura
deveria ser como a mãe, uma esposa dedicada, que cumpre o seu papel de
mulher dentro da família. Só peço a Deus que ela encontre o caminho enquanto
há tempo.

MÃE: Minha filha Laura nunca me entendeu! Eu só quero o melhor para ela e
evitar confusões, brigas, escândalos, enfim, preservar a harmonia da nossa
família. O pai dela sempre foi um bom pai, trabalhou duro para dar tudo o que
ela quis. Também é a caçula, os meus três primeiros filhos são meninos. Sempre
95

tentei criá-la nos caminhos do Senhor e sempre a incentivei a ir à escola, mas
ela nunca gostou de estudar. Que pena! Só queria a felicidade dela!

AMIGA: Laura é uma menina muito especial. Poucas pessoas a entendem! Ela
é calada mesmo, bem tímida e não gosta de muita conversa, mas ela é legal!
Ela sempre gostou de dormir lá em casa, brincávamos até tarde. Na escola ela
não aprendia direito, mas era comportada. Agora uma coisa que Laura queria
muito era arrumar um namorado. Com 10 anos beijava todos os meninos e dizia
que queria casar cedo, acho que era por causa da religião. Mas é uma menina
bondosa, e agora é bem fiel com o rapaz que ela mora. No início da gravidez ela
estava bem triste, parece que não queria, mas agora está feliz, às vezes parece
com medo... Pode ser por conta da vida que vai mudar com a chegada de um
filho! Qualquer dia irei visitá-la.
PROFESSORA: Não tenho muito o que falar de Laura. Ela pouco vem à escola.
Na verdade, já abandonou! Quando vinha não me dava trabalho, mas sempre
fugia cedo com o namorado. Soube que ela está grávida, sabia que isso ia
acontecer, acontece com todas que se comportam assim. Além disso, apanha
do namorado! Espero que ela encontre o caminho e veja a importância da
educação em sua vida. Só assim ela será feliz!
LAURA: Eu estou querendo ter uma vida feliz! Saí de casa porque não
aguentava mais os meus pais. Minha mãe sempre submissa por causa da igreja
e meu pai. Prefiro chamá-lo de monstro. Abusa de mim desde os 5 anos. Minha
mãe sempre soube e nunca fez nada! O máximo era dizer que eu deveria aceitar
a vontade dele e não chorar na frente dos outros, nem contar para ninguém.
Nunca contei porque tinha medo dele fazer alguma coisa com ela. Ele sempre
nos ameaçava. Meu namorado é maravilhoso! Ele tem 19 anos e me sustenta.
Ele trabalha de vigia, por isso sai toda noite. Ele é tão cuidadoso que me tranca
em casa para meu pai não entrar e me fazer mal. Às vezes meu pai chega e fica
me chamando daquela forma que eu não suporto (meu amor, minha rainha),
tenho nojo! Estou grávida do meu pai e também meu corpo é todo marcado
porque ele me espanca quando não aceito o que ele faz comigo. Meu namorado
quer assumir esse filho, mas eu ainda penso em tirar esta criança. Que Deus me
perdoe!
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ANEXO 2: Avaliação parcial da 1º unidade para a turma do 2º do Ensino Médio.

TESTE
1. (ENEM) A língua de que usam, por toda a costa, carece de três letras; convém
a saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque
assim não têm Fé, nem Lei, nem Rei, e dessa maneira vivem
desordenadamente, sem terem além disto conta, nem peso, nem medida.
GÂNDAVO, P. M. A primeira história do Brasil:história da província de Santa Cruz a que
vulgarmente chamamos Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. (Adaptado)

A observação do cronista português Pero de Magalhães de Gândavo, em 1576,
sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra a
(A) simplicidade da organização social das tribos brasileiras.
(B) dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização.
(C) superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena.
(D) incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses.
(E) dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua
nativa.

2. (UEL – 2003) O etnocentrismo pode ser definido como uma “atitude
emocionalmente condicionada que leva a considerar e julgar sociedades
culturalmente diversas com critérios fornecidos pela própria cultura. Assim,
compreende-se a tendência para menosprezar ou odiar culturas cujos padrões
se afastam ou divergem dos da cultura do observador que exterioriza a atitude
etnocêntrica. (...) Preconceito racial, nacionalismo, preconceito de classe ou de
profissão, intolerância religiosa são algumas formas de etnocentrismo”.
(WILLEMS, E. Dicionário de Sociologia. Porto Alegre: Editora Globo, 1970. p.
125.)
Com base no texto e nos conhecimentos de sociologia, assinale a alternativa
cujo discurso revela uma atitude etnocêntrica:
a) A existência de culturas subdesenvolvidas relaciona-se à presença, em sua
formação, de etnias de tipo incivilizado.
b) Os povos indígenas possuem um acúmulo de saberes que podem influenciar
as formas de conhecimentos ocidentais.
c) Os critérios de julgamento das culturas diferentes devem primar pela
tolerância e pela compreensão dos valores, da lógica e da dinâmica própria a
cada uma delas.
d) As culturas podem conviver de forma democrática, dada a inexistência de
relações de superioridade e inferioridade entre as mesmas.
e) O encontro entre diferentes culturas propicia a humanização das relações
sociais, a partir do aprendizado sobre as diferentes visões de mundo.
3. O conceito antropológico de cultura define o termo como:
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a)
b)
c)
d)
e)

4.

um elemento que aproxima os homens dos animais, já que a cultura é um
traço comum a todos os seres vivos.
uma função orgânica do homem, que acaba sofrendo influência externa.
um elemento que garante a homogeneidade entre os povos, já que a cultura
é a mesma para todos.
um conjunto de hábitos, crenças, costumes, leis, conhecimento e moral
adquiridos pelo homem em sociedade.
as capacidades e os hábitos esquecidos pelo homem e que ele tenta resgatar
por meio da tradição.

(UNICENTRO 2010 ) “A cultura faz parte da totalidade de uma determinada
sociedade, nação ou povo. Essa totalidade é tudo o que configura o viver
coletivo. São os costumes, os hábitos, a maneira de pensar, agir e sentir, as
tradições, as técnicas utilizadas que levam ao desenvolvimento e a interação do
homem com a natureza. Ou seja, é tudo mesmo! Tudo que diz respeito a uma
sociedade” (PARANÁ. Livro didático de Sociologia. Curitiba, 2006, p.125).
Assinale a alternativa correta.
a) A cultura não é um estilo de vida próprio, nem um modo de vida particular,
que cada sociedade possui diferenciando-as entre si.
b) A cultura compreende artefatos, bens, processos técnicos, ideias, hábitos e
valores que são herdados socialmente. A aquisição e perpetuação da cultura
são um processo social.
c) Não é possível diferenciar cultura popular, cultura de massa e cultura erudita,
pois todas têm o mesmo significado em uma sociedade.
d) A cultura é algo adquirido biologicamente, ou seja, não há nenhum tipo de
influência do meio social para a formação cultural do indivíduo.
e) A cultura de um povo pode ser identificada como melhor ou pior em relação a
outros povos.

5. Leia atentamente o texto a seguir e assinale a alternativa correta:
“Um comportamento discreto seria uma curiosidade na África, ao passo que, para um
japonês, é o mínimo que se espera de seu comportamento. Fixar o interlocutor nos olhos
é sinal de desrespeito entre os minyanka do Mali, enquanto um europeu consideraria de
modo negativo esquivar-se ao olhar do outro. Para nós, soa como demonstração de
dissimulação ou de hipocrisia.
Todo tipo de expressão é concebível: os habitantes de Bali cantam e gritam de alegria
nas cerimônias funerárias; os índios karakawa vertem grossas lágrimas quando saúdam
um amigo. A mesma observação vale quando se trata da relação com o tempo. Se,
entre os Nuer [...] a dimensão ecológica (ano, estações, condições climáticas) está
subordinada aos eventos mais marcantes para a comunidade (fome, colheitas, guerras),
nas sociedades industrializadas, a busca da produtividade é estimada pela oficina e pelo
cronômetro. ”
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a) Podemos concluir com a leitura do texto que a cultura é um traço comum a
todo ser humano, no entanto, não é homogênea.
b) A cultura permanece homogênea, independente de qual sociedade ou
período histórico analisado.
c) A construção de costumes se dá pela herança genética e não pelo
aprendizado cotidiano.
d) O texto deixa transparecer que os índios karakawa pertencem a uma cultura
inferior à ocidental.
e) A cultura das sociedades industrializadas, por ser mais racional, é mais
desenvolvida do que a dos povos exóticos.
6. Leia a notícia a seguir e assinale a alternativa correta:
"A briga sobre 'quem é melhor no quê' entre homens e mulheres acontece desde que a
mulher conquistou o seu lugar na sociedade moderna. Quem é melhor na hora de dirigir,
na cozinha, no mercado de trabalho, enfim. Agora, a mídia e a população dão uma
atenção especial para o profissional multitarefa. Afinal, quem é melhor em realizar
diversas tarefas ao mesmo tempo?
Para começar, é preciso dizer que o ser humano não é bom em fazer várias coisas
simultaneamente, a não ser que uma dessas atividades seja automática e não precise
de muita concentração. Se for necessário prestar atenção, as tarefas múltiplas devem
ser evitadas.
Estudos realizados pelos pesquisadores Jason Watson e David Strayer comprovaram
que não existe diferença entre homens e mulheres em quesitos como dirigir e falar ao
celular - e acontece que esse é o resultado para multitarefas em geral. Algumas pessoas
conseguem ser melhores em fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e as diferenças
entre os sexos são muito pequenas ou inexistentes. Ou seja: não existem estudos
comprovando quem é melhor nas multitarefas, e essa é mais uma 'guerra dos sexos'
que pode ser aniquilada."
I) A notícia mostra o que a Antropologia há muito tempo já sabe: que as diferenças entre
o comportamento de mulheres e homens é determinado naturalmente.
II) Como mostra a notícia, é falsa a ideia de que as diferenças de comportamento entre
homens e mulheres é determinada naturalmente.
III) A espécie humana se diferencia anatomicamente e fisiologicamente também como
base na diferença sexual, o que implica, necessariamente, em comportamentos
determinados naturalmente.
IV) Há culturas nas quais atividades, posturas e sentimentos considerados inatos às
mulheres na cultura ocidental são atribuídos aos homens e outras culturas, contrariando
a tese de diferença de comportamentos determinadas naturalmente.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a alternativa I está correta.
As alternativas I e III estão corretas.
As alternativas II e III estão corretas.
As alternativas II e IV estão corretas.
As alternativas III e IV estão corretas.

7. (UNIOESTE 2012) A cultura de um povo não é estática, desligada do tempo; ela
é dinâmica, transforma-se por necessidades internas ou por influências
externas, é influenciada por fatores, como: aculturação, difusão, assimilação,
socialização, entre outros. Assim, a cultura conhecida por gerações anteriores
apresenta características diferentes da cultura conhecida pela geração atual,
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características estas que serão diferentes das que serão conhecidas pelas
gerações futuras.
Considerando a afirmação acima, é INCORRETO afirmar que
A) capacidade de aprendizado faz com que a cultura tenha a característica de
ser acumulativa; a cada geração selecionamos, descartamos ou aperfeiçoamos
a herança cultural recebida.
B) existe um processo de condicionamento consciente ou inconsciente pelo qual
um indivíduo assimila, ao longo da sua vida, as tradições do seu grupo e age
somente em função delas.
C) O contato com outras culturas agiliza as mudanças; muitas vezes esse
contato pode influenciar algumas características, transformando-as.
D) As transformações podem ser o resultado do impacto de alguns fatos
históricos como guerras e revoluções, por isso culturas semelhantes em um
momento histórico podem ser diferentes um pouco depois.
E) Transformações culturais é o resultado da capacidade que cada cultura tem
para se adaptar a uma nova situação histórica.
8. Acerca da origem da cultura, é correto afirmar:
A) Sua produção e aquisição se deu em um momento histórico particular e
específico.
B) Aconteceu por meio da imposição social.
C) Ocorreu simultaneamente com a evolução biológica.
D) É um produto estritamente biológico, que surge na Antiguidade.
E) Nenhuma das alternativas está correta.

9. (UNIOESTE 2013) De acordo com Richard T. SCHAFER, em Sociologia (São
Paulo, 2006), “a língua é a fundação de todas as culturas, é um sistema abstrato
de significados, de palavras e símbolos para todos os aspectos da cultura.”
Nesse sentido, a palavra “pai”, por exemplo, revela uma série de aspectos da
estrutura de parentesco, tais como sexo, idade, atribuições, deveres, inserção
numa cadeia hierárquica etc. Isso porque as palavras não são sons escolhidos
aleatoriamente, mas um meio de pensar e denominar a realidade, construídas
culturalmente, referindo-se a situações concretas que envolvem sentimentos,
obrigações, alianças, conflitos, hostilidades etc. Partindo da análise do texto
transcrito acima, assinale a alternativa INCORRETA.
A) A língua comunica às pessoas as mais importantes normas, os valores e as
sanções de uma cultura.
B) O idioma precede (gera) o pensamento, assim, os símbolos das palavras e a
gramática de um idioma organizam o mundo para nós.
C) A língua falada por um grupo cultural é mais do que uma descrição da
realidade, ela também serve para moldar a realidade dessa cultura.
D) Um idioma pode moldar a forma como vemos, experimentamos, cheiramos,
sentimos e ouvimos. Pode influenciar a forma como pensamos as pessoas, as
ideias e objetos à nossa volta.
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E) A linguagem para o indivíduo humano, como para a raça humana, é uma
coisa inteiramente hereditária e não adquirida, completamente interna e não
externa, é um crescimento orgânico e não um produto social.
10. Leia atentamente o texto a seguir e assinale a alternativa correta:
“Baiano tem fama de preguiçoso. Será verdade? Realmente existem baianos
preguiçosos assim como também existem paulistas, cariocas, gaúchos preguiçosos,
algo completamente normal no cotidiano brasileiro. Mas porque essa bendita categoria
é destinada aos baianos? Muitos atribuem essa associação ao grande músico Dorival
Caymmi que demonstrava uma figura completamente lenta, quase parando, deitado em
uma rede de frente para o mar e divulgando através de suas músicas que os baianos
viviam como ele. ”
O mito de que todo baiano é preguiço poderia ser classificado como:
A)
B)
C)
D)
E)

Determinismo psicológico
Determinismo biológico
Geografia social
Geografia biológica
Determinismo geográfico
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ANEXO 3: Avaliação final da 1ª unidade para a turma do 2º ano do Ensino Médio

Prova do Sistema Positivo

1. Leia o texto a seguir sobre a conformação dos hábitos alimentares.

Quando falamos em saborear um prato de comida estamos indo mais além do
que simplesmente “matar a fome”. A comida pode ser um veículo para nos levar
a lugares fantásticos, é quase impossível comer sushis e sashimis sem utilizar o
hashi e se lembrar do Japão e da China. Uma imersão na cultura alimentar de
determinado local nos faz muitas vezes viajar até ele sem sequer sair de nosso
próprio país.
SONATI, Jaqueline Girnos et al. Influências culinárias e diversidade cultural da identidade brasileira: imigração,
regionalização e suas comidas. In: MENDES, Roberto Teixeira; VILARTA, Roberto; GUTIERREZ, Gustavo Luís
(Org.). Qualidade de vida e cultura alimentar. Campinas: Ipês Editorial, 2009. p. 139.

Analise as assertivas a seguir, com base na leitura do texto e nos seus conhecimentos
de Sociologia.
I.

A alimentação é uma importante atividade humana, não apenas pelo aspecto
biológico evidente, mas também por envolver aspectos econômicos, sociais,
políticos e culturais.

II.

A forma como as pessoas se alimentam é determinada exclusivamente pelas
necessidades fisiológicas e pela disponibilidade de alimentos.

III.

Fenômenos como a globalização e a industrialização não influenciam as práticas
alimentares humanas.

Pode-se dizer que a culinária tradicional tem relação com a cultura popular, ao passo
que a alta gastronomia está relacionada à cultura erudita.
Está correto o que se afirma em
I apenas.
I e IV apenas.
II e III apenas.
II e IV apenas.
I, II, III e IV.

2. Leia este texto sobre a produção de cultura pelos seres humanos.

Uma das primeiras preocupações dos estudiosos com relação à cultura referese a sua origem. Em outras palavras, como o homem adquiriu este processo
extrassomático que o diferenciou de todos os animais e lhe deu um lugar
privilegiado na vida terrestre?
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LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
p. 53.

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações que seguem sobre as teorias
antropológicas que tratam da origem da cultura.
( ) A Teoria do Ponto Crítico, de Alfred Kroeber, refere-se ao processo lento e gradual
de transição do “estado de natureza” para o “estado de cultura”.
( ) O antropólogo Claude Lévi-Strauss considera que a cultura surgiu no momento em
que o ser humano convencionou a primeira norma social: a religião.
( ) Os antropólogos Leslie White e Clifford Geertz afirmam que os seres humanos se
distinguem dos animais por causa da capacidade de gerar construções simbólicas,
ou seja, de atribuir significado ao mundo.
( ) A Antropologia ainda não chegou a um consenso sobre como o ser humano se tornou
capaz de adquirir e produzir cultura.
A sequência correta das alternativas falsas e verdadeiras é:
F, F, V, F.
F, V, F, F.
V, V, F, V.
F, F, V, V.
V, F, F, V.
3. Leia o texto a seguir sobre o impacto da internet em nosso cotidiano.

[...] Se a internet parece ter encolhido o mundo, e milhares de quilômetros podem
ser reduzidos a um clique, como diz o clichê e alguns anúncios publicitários,
nosso mundo interno ficou a oceanos de nós. Conectados ao planeta inteiro,
estamos desconectados do eu e também do outro. Incapazes da alteridade, o
outro se tornou alguém a ser destruído, bloqueado ou mesmo deletado. Falamos
muito, mas sozinhos. Escassas são as conversas, a rede tornou-se em parte um
interminável discurso autorreferente, um delírio narcisista. E narciso é um eu sem
eu. Porque para existir eu é preciso o outro. [...]
BRUM, Eliane. Exaustos-e-correndo-e-dopados. El País. 4 jul. 2016. Disponível em:
<http://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/04/politica/1467642464_246482.html>. Acesso em 5 mar.
2017.

O conceito de alteridade apresentado no texto refere-se
à anulação do próprio “eu” como forma de empatia para com o “outro”.
ao não reconhecimento da existência do outro.
ao caráter inconciliável das diferenças humanas.
aos conflitos decorrentes da falta de diálogo entre as pessoas.
à necessidade de se colocar no lugar do outro.

103

4. Leia com atenção o texto do sociólogo Norbert Elias. Em seguida, responda às questões
a seguir.

Vez por outra, podemos observar que os membros dos grupos mais poderosos
[...] se pensam a si mesmos (se autorrepresentam) como humanamente
superiores. O sentido literal do termo "aristocracia" pode servir de exemplo.
Tratava-se de um nome que a classe mais alta ateniense, composta de
guerreiros que eram senhores de escravos, aplicava ao tipo de relação de poder,
que permitia a seu grupo assumir a posição dominante em Atenas. Mas
significava, literalmente, "dominação dos melhores". Até hoje, o termo "nobre"
preserva o duplo sentido de categoria social elevada e de atitude humana
altamente valorizada, como na expressão "gesto nobre” [...].
ELIAS, Norbert. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma
pequena comunidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. p. 19.

Qual é a relação entre o exemplo apresentado por Norbert Elias e o conceito
antropológico de etnocentrismo?

Apresente exemplos atuais de comportamentos etnocêntricos.

5. No início do século XX, o antropólogo alemão Franz Boas ressaltou a importância do
estudo das diversas culturas em seu próprio contexto. Tal abordagem originou uma nova
perspectiva de análise na Antropologia, que ficou conhecida como relativismo cultural.
Sobre o conceito de relativismo cultural, assinale a(s) afirmativa(s) correta(s).
01. Cada cultura tem uma lógica própria, não havendo cultura inferior ou superior.
02. As culturas estão em contínuo estado de evolução e todas as sociedades atingirão o
mesmo desenvolvimento.
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04. As diferentes manifestações culturais podem ser explicadas pela unidade biológica
do ser humano.
08. Os valores e os costumes das sociedades ocidentais devem ser assimilados pelas
sociedades primitivas para acelerar o seu desenvolvimento.
16. Todas as culturas são expressões legítimas da existência humana.
6. Leia com atenção o texto sobre a relação entre diversidade cultural e o fenômeno da
globalização.
O mundo se globaliza, a cultura se mundializa, os mercados se unificam. Grupos
diversos se deslocam no tempo e no espaço e, no entanto, em diferentes
espaços e latitudes, as particularidades se reafirmam, diferentes povos, grupos,
regiões e culturas reivindicam um lugar próprio e singular, fazendo de nosso
tempo um tempo aparentemente esquizofrênico. É nessa esquizofrenia que o
debate das diferenças se coloca, ganhando presença e significado. O debate é
novo? Pode-se afirmar que não. Desde sempre a questão da diversidade e do
contato cultural esteve presente na humanidade e, agora, coloca-se de modo
intenso nas sociedades modernas.
GUSMÃO, Neusa Maria Mendes de. Antropologia, estudos culturais e educação: desafios da
modernidade. Pro-Posições, v. 19, n. 3 (57), set./dez. 2008. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/pp/v19n3/v19n3a04>. Acesso em: 7 mar. 2017.

Com base na leitura do texto e nos seus conhecimentos sobre o tema, analise as
assertivas a seguir:
I.

Ao mesmo tempo em que o processo de globalização promove a mundialização
da cultural, também são reivindicadas as particularidades de novas identidades
culturais.

II.

A globalização é um fenômeno que conecta comunidades, países, grupos
sociais e organizações de diferentes partes do mundo, reduzindo, assim, as
distâncias e as escalas temporais.

III.

O contato cultural entre diferentes povos só se tornou possível a partir da
segunda metade do século XX, em decorrência do desenvolvimento dos meios
de transporte e das telecomunicações.

IV.

O fenômeno da globalização é uma ameaça irreversível à diversidade cultural.

Assinale a alternativa correta.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
7. Leia o texto a seguir, sobre características comumente atribuídas ao povo brasileiro.
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Sem dúvida, as festas, sejam religiosas, sociais ou carnavalescas, ocupam um
lugar especial na nossa sociedade [...]. Desde o século XIX é comum ouvirmos
afirmações sobre o caráter festivo do povo brasileiro. Carnaval, samba e alegria
seriam nossas marcas registradas. Estas afirmações, entretanto, devem ser
vistas como uma versão (ou mesmo construção ideológica) sobre os encontros
e intercâmbios múltiplos, que as festas proporcionam, entre os diferentes setores
sociais, dando margem a acreditarmos que nos tornamos brasileiros nas
comemorações carnavalescas.
ABREU, Martha. Cultura popular, um conceito e várias histórias. In: ABREU, Martha; SOIHET,
Rachel. Ensino de História, conceitos, temáticas e metodologias. Rio de Janeiro: Casa da Palavra,
2003.

De acordo com o texto, a construção ideológica que caracteriza os brasileiros como um
povo alegre e festivo está relacionada ao conceito de
cultura de massa.
identidade nacional.
cultura erudita.
miscigenação racial.
patrimônio cultural imaterial.
8. O que é o Brasil? O que faz de nós brasileiros? O que garante o sentimento de unidade
e pertencimento à nação? Essas eram as preocupações e as reflexões dos intelectuais
brasileiros do fim do século XIX e início do século XX.
Com base nessas indagações, disserte sobre a contribuição dos intelectuais brasileiros
para a formulação da identidade nacional do país.

9. Sobre a questão afro-brasileira, leia as assertivas a seguir e marque (V) para as
verdadeiras e (F) para as falsas.

(

) A miscigenação foi fator fundamental no estabelecimento de uma convivência
pacífica entre diferentes grupos étnicos e raciais no Brasil, eliminando a
discriminação e o preconceito.

(

) Segundo Oracy Nogueira, há o predomínio do “preconceito racial de origem” nos
Estados Unidos, enquanto no Brasil vigora o “preconceito racial de marca”.

(

) O preconceito racial de origem pode ser superado pelo processo de miscigenação.
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(

) A democracia racial brasileira confirma a virtude do país de não ter convivido com
um sistema de apartheid, reforçando, assim, a noção de que as diferenças étnicas
foram conciliadas na formação de uma identidade para o país.

A sequência correta das alternativas falsas e verdadeiras é:
F, F, V, F.
F, V, F, F.
V, V, F, V.
F, F, V, V.
V, F, F, V.
10. Leia o texto a respeito dos índices de homicídio no Brasil e, em seguida, analise as
afirmativas a seguir.

Das pessoas que morrem de forma violenta no Brasil, 68% são negros. Dentre
os presos, 61% têm a pele de cor preta ou parda. A maioria está encarcerada
por pequenos crimes, muitas vezes sem julgamento.
No Dia da Consciência Negra, o país deve olhar para os números que
evidenciam a situação em que vive essa população. “Os dados ajudam a mostrar
uma realidade que a gente insiste em esconder: o racismo no Brasil”, afirma
Rafael Custódio, advogado e coordenador do programa de justiça da ONG
Conecta Direitos Humanos. [...]
Um estudo da UFSCar divulgado em abril mostra que o índice de negros mortos
em decorrência de ações policiais a cada 100 mil habitantes em São Paulo é
quase três vezes o registrado para a população branca. De acordo com o mesmo
estudo, a taxa de prisões em flagrante de negros é duas vezes e meia a
verificada para os brancos.
DESIDÉRIO, Mariana. No Brasil, 68% das mortes violentas são de negros. Exame, 20 nov. 2014.
Disponível em <http://exame.abril.com.br/brasil/consciencia-negra-68-das-mortes-violentas-sao-denegros/>. Acesso em: 8 mar. 2017.

I.

A desigualdade econômica é o principal fator que justifica os altos índices de
homicídios no Brasil.

II.

Os elevados índices de pessoas negras presas em flagrante ou mortas em
abordagens policiais indicam a existência de racismo institucional na atuação da
polícia.

III.

A violência estrutural é maior com a população negra por causa dos históricos
processos de exclusão e marginalização social.

Está correto o que se afirma em
I apenas.
I e II apenas.
I e III apenas.
II e III apenas.
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I, II e III.
11. Sobre a questão indígena, analise as alternativas a seguir e assinale a correta.
O consumo indígena de produtos industrializados deslegitima a causa dos
movimentos indígenas.
A importância da cultura indígena reside no ato de preservar a sua contribuição
histórica, mantendo, assim, seus valores como algo do passado.
A significativa redução da população indígena no Brasil é resultado da inadequação
dessas populações aos hábitos alimentares dos portugueses.
A população indígena brasileira vive, na atualidade, nas grandes cidades, para onde
se dirigiram ainda no Período Colonial em busca de uma vida mais confortável.
A demarcação de terras para os povos indígenas é imprescindível para garantir o
estabelecimento de sua organização social e a manutenção de sua cultura.
12. A expressão “tribos urbanas”, elaborada pelo sociólogo francês Michel Mafessoli, é
utilizada para explicar o fenômeno do surgimento de diferentes tipos de grupos urbanos
a compor o espectro cultural das cidades.
Com base nesse conceito, analise as afirmativas a seguir e verifique quais são
verdadeiras.
I.

As tribos urbanas usam linguagem e simbologia próprias, gerando traços de
identidade que as definem socialmente. Punk, funk e hip-hop são alguns
exemplos de tribos urbanas.

I.

A identidade coletiva assumida pelas chamadas tribos urbanas pode assumir
diferentes tipos de expressão cultural, tais como os grupos derivados da cultura
sertaneja, do samba e do grafitismo.

II.

A homogeneidade é um traço fundamental das chamadas tribos urbanas por
expressarem hábitos e valores uniformes, eliminando a individualidade dos
sujeitos que compõem os grupos.

Está correto o que se afirma em
I apenas.
I e II apenas.
I e III apenas.
II e III apenas.
I, II e III.
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