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Resumo: Este trabalho constitui-se como uma tentativa de compreender o ensino de 

sociologia no Ensino Médio na perspectiva da Pedagogia histórico-crítica. A sociologia, 

no ensino médio, diferentemente de outras disciplinas, tem a sua história marcada por 

interrupções, ou seja, se olharmos sua história, observaremos um constante ir e vir. 

Somente recentemente a disciplina tornou-se obrigatória nos currículos do Ensino 

Médio. A importância da temática se justifica por este constante ir e vir, que impediu 

uma elaboração sistematizada de metodologias próprias para o ensino da disciplina, 

colocando como desafio aos profissionais da educação: de pensar metodologias 

adequadas para ensinar a disciplina aos jovens do ensino médio. A partir dessas 

compreensões, nossa reflexão estará organizada a partir duas questões: O que significa 

ensinar sociologia no ensino médio hoje? Como ensinar esta disciplina a partir desta 

proposta pedagógica? Para responder tais questões, inicialmente apresentar-se-á um 

breve histórico da disciplina de sociologia no ensino médio no Brasil; em seguida, 

destacaremos os pressupostos orientadores da Pedagogia-histórico-Crítica e as 

possibilidades e limites de se ensinar sociologia a partir desta proposta teórico-

metodológica.  

 

Palavras-chave: Ensino de sociologia; pedagogia histórico-crítica;  marxismo e 

educação.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente artigo nasceu das problemáticas vivenciadas a partir das atividades 

desenvolvidas no município de Francisco Beltrão por meio do Projeto de Extensão 

“Formação de Professores: sociologia e ensino”. A proposta deste projeto se situa na 

perspectiva de contribuir para a formação de professores de sociologia no ensino médio 

e surgiu a partir de uma aproximação entre universidade e Núcleo Regional de 

Educação
1
, no qual os professores, em sua maioria de outras áreas de conhecimento, 

indicaram a necessidade de formação teórica e metodológica na área de sociologia. 

Assim, iniciamos em setembro um trabalho com um pequeno número de professores, 

                                                 
1
 Esta aproximação se deu a partir do convite feito pelo Núcleo Regional de Educação de Francisco 

Beltrão para ministrarmos oficinas de metodológicas voltadas ao Ensino de Sociologia.   
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tendo como alguns dos objetivos: a) contribuir na formação de professores que 

ministram a disciplina de Sociologia no Ensino Médio, a partir de estudos dos autores 

clássicos e contemporâneos desta ciência; b) elaborar metodologias para o ensino desta 

disciplina no Ensino Médio.  

 Ao elaborarmos o projeto, partimos do pressuposto da necessidade de que o 

ensino de Sociologia fosse pensado a partir da Pedagogia Histórico-Crítica, corrente 

pedagógica que defende a socialização do conhecimento científico como instrumento 

importante na luta pela transformação social.  Ao fazermos tal opção, algumas questões 

começaram a surgir: o que significa ensinar sociologia no ensino médio hoje? Como 

ensinar esta disciplina a partir desta proposta pedagógica? Quais os limites e 

possibilidades do ensino de sociologia a partir da Pedagogia Histórico-Crítica?  

 Frente a tais questionamentos nos propusemos a alguns estudos que pudessem 

nos ajudar a levantar respostas para tais problematizações, bem como contribuir com 

nossa atividade de extensão. Este artigo socializa parte das nossas reflexões. 

 

A SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 

 

A sociologia, no ensino médio, diferentemente de outras disciplinas, tem a sua 

história marcada por interrupções, ou seja, se olharmos sua história, observaremos um 

constante ir e vir. Foi no início da República, por iniciativa de Benjamim Constant, a 

primeira tentativa de instituir a sociologia nos currículos da Escola Normal. 

Influenciado pelo positivismo de Auguste Comte, esperava-se que a sociologia 

favorecesse a processos objetivos de análise da realidade social, contribuindo para a 

constituição de uma educação laica. Todavia, esta iniciativa foi interrompida com a 

morte de Benjamim Constant, sendo retomada nas reformas educacionais promovidas 

por Rocha Vaz (1925) e por Francisco Campos (1931). É importante considerar que 

neste momento histórico, acelera-se o processo de expansão urbana e de industrialização 

no Brasil e com ele a consequente divisão social do trabalho e ampliação da 

diferenciação social. Neste contexto, a sociologia, se colocava como uma disciplina 

necessária para contribuir no processo de modernização da sociedade brasileira e para 
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romper com um passado considerado arcaico. Conforme Sarandy (2007), isso pode ser 

observado, no pensamento educacional da época no qual se articulavam variáveis como 

“democracia”, “ciência” e “modernidade”.  

Assim, a sociologia figurou nos currículos do ensino médio como disciplina 

obrigatória entre 1925 e 1942 num processo crescente de institucionalização. Mas, em 

1942, durante o Estado Novo, a Reforma Gustavo Capanema, excluiu sua 

obrigatoriedade dos currículos secundários brasileiros e até 1960 esta disciplina foi 

ministrada apenas em cursos superiores ou na escola normal. No curso secundário 

regular só retornou parcialmente em 1961, com a promulgação da LDB 4.024, sendo 

novamente coibida em 1971, resultado das reformas educacionais promovidas durante 

os governos militares, especialmente aquelas advindas do acordo MEC-USAID, que 

substituiu disciplinas como sociologia e filosofia por outras como Moral e Cívica e 

OSPB.  

Neste contexto, conforme demonstrou Silva (2007), alterou-se a concepção de 

currículo orientadora das práticas educacionais, passando-se de um modelo curricular 

clássico-científico para um modelo tecnicista. De acordo com a autora, os governos 

militares romperam com o eixo do ensino baseado nas disciplinas tradicionais das 

ciências humanas e naturais e os conhecimentos passaram a ser adotados em função de 

sua aplicabilidade, ocasionando um processo de esvaziamento científico dos conteúdos 

trabalhados no Ensino Médio. Disciplinas como a sociologia e a filosofiaforam 

ideologizadas e passaram a figurar nos currículos como Moral e Cívica e OSPB. 

Foi a partir dos anos de 1980, com o processo de redemocratização da sociedade 

brasileira, que o debate em torno da Sociologia no Ensino Médio começou a ganhar 

terreno. Em alguns Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e outros, 

observaram-se iniciativas para a inclusão desta disciplina na grade curricular. Da mesma 

forma, houve iniciativas de rompimento com o modelo tecnicista adotado pelos 

governos militares e o aparecimento de iniciativas progressistas com modelos 

curriculares científicos. Neste contexto, cresceu o debate em torno do retorno da 

Sociologia nas grades curriculares do Ensino Médio. Processo que foi impulsionado 

nacionalmente com a implantação da LDB, em 1996, que em seu artigo 36 menciona 
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que no final do Ensino Médio o aluno terá que ter conhecimento de filosofia e 

sociologia. Entretanto, nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (1998) e 

nos Parâmetros Nacionais do Ensino Médio (1999), a interpretação da LDB se deu 

numa perspectiva cujo foco foi as competências e onde a flexibilização curricular deve 

atender as necessidades regionais (SILVA, 2007). A sociologia foi descartada do núcleo 

comum, ficando na parte diversificada, podendo ser ou não escolhida pelas escolas. Ou 

ainda foi tratada como parte dos temas transversais, podendo ser contemplada em 

projetos. Esvaziou-se a importância da disciplina. Somente em 2006 é que a Sociologia 

voltou a se constituir como disciplina obrigatória nos currículos do Ensino Médio, a 

partir do Parecer do Conselho Nacional da Educação 38/2007, alterando as DCNEM.  

Este ir e vir da Sociologia no Ensino Médio tem causado sérios prejuízos a 

disciplina, trazendo como desafios reconstruir a importância da disciplina para a 

formação dos jovens bem como construir metodologias adequadas que possam 

entusiasmar o aluno, porém sem perder o conteúdo crítico e objetivo da disciplina 

(SILVA, 2007).  

Todavia, entendemos que para que o ensino de sociologia no Ensino Médio 

possa atingir tais objetivos é necessário estar embasado numa concepção de homem, 

sociedade e educação comprometida com a transformação social, com a formação do 

homem omnilateral. Assim concordamos com Silva, ao destacar que:  

Defendemos a Sociologia Crítica, proposta por Florestan 

Fernandes. O ensino dessa sociologia pensa na transformação da 

sociedade capitalista brasileira, formada a partir de Manheim, 

Mills, entre outros. No Brasil, contamos com o próprio Florestan 

Fernandes, Antonio Candido, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de 

Holanda, etc. É sociologia crítica porque seus pressupostos 

fundamentam-se no materialismo-histórico e não no positivismo 

conservador. Contudo, isso não significa um curso baseado 

apenas em K. Marx. A perspectiva crítica se efetiva se 

colocarmos para os alunos uma gama maior de interpretações 

sobre os fenômenos sociais (SILVA, 2003, p. 05). 

 

Neste sentido, compreendemos como fundamental a apropriação dos 

pressupostos teórico-metodológicos da pedagogia histórico-crítica nas práticas 
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pedagógicas dos docentes que ministram a disciplina no ensino médio, já que estes  se 

aproximam da Sociologia Crítica. 

 

AS BASES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-

CRÍTICA E O ENSINO DE SOCIOLOGIA NA ATUALIDADE 

 

Acreditamos que pensar um projeto de transformação social no interior do modo 

de produção capitalista implica necessariamente assumirmos radicalmente estratégias 

para a sua realização. A educação, como processo de formação humana, faz parte dessa 

estratégia.  Sabemos que a educação não é neutra, e podemos perceber que 

historicamente ela vem reforçando as relações sociais e produtivas existentes, o que não 

é diferente com as políticas educacionais vigentes.  

A pedagogia histórico-crítica como uma pedagogia contra-hegemônica, atua em 

defesa da classe trabalhadora e da escola como espaço de transmissão do saber erudito, 

construído pelo conjunto dos homens em suas relações históricas, em prol da 

transformação social. Consiste em uma concepção revolucionária de educação, 

correspondente à ideologia da classe trabalhadora, que visa a superação das 

desigualdades, contrapondo-se a visão liberal burguesa.  

A pedagogia histórica-crítica remonta do início dos anos de 1980, sua 

fundamentação teórica-metodológica é o materialismo histórico.  Como afirma Saviani 

(2008): 

A fundamentação teórica da pedagogia histórico-crítica nos 

aspectos filosóficos, históricos, econômicos e político-sociais 

propõe-se explicitamente a seguir as trilhas abertas pelas agudas 

investigações desenvolvidas por Marxsobre as condições 

históricas da produção da existência humana que resultaram na 

forma da sociedade atual dominada pelo capital. É, pois, no 

espírito de suas investigações que essa proposta pedagógica se 

inspira (SAVIANI, 2008, p.422).  

 

Com efeito, os princípios teórico-metodológicos apresentados por Dermeval 

Saviani, foram estabelecidos a partir da necessidade da constituição de uma nova teoria 

pedagógica contra-hegemônica que emergia no final da década de 1980, em 
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consonância com a concepção de homem e de mundo do materialismo histórico 

(SAVIANI, 2008).  

Como sabemos Marx não desenvolveu uma teoria pedagógica. De fato, as 

transformações sociais, políticas e econômicas, instituídas a partir do modo de produção 

capitalista, particularmente a introdução do maquinismo e generalização da exploração 

da mão-de-obra feminina e principalmente infantil, foram determinantes para os 

primeiros escritos de Marx sobre a educação. Para Nogueira (1993), nos séculos XVIII 

e XIX, a produção industrial moderna aparece como fator principal para a ocorrência de 

transformações sociais, políticas e econômicas; como por exemplo: o fenômeno da 

urbanização e constituição da classe operária composta por homens, mulheres, jovens e 

crianças. O trabalho infantil era muito requisitado nessa época. Portanto, para a autora, 

“(...) é perfeitamente compreensível que Marx e Engels tenham voltado sua atenção 

para o trabalho da criança operária da grande indústria, pois, nesse período, houve a 

difusão do trabalho infantil em larga escala” (NOGUEIRA, 1993, p.25).  

Segundo Manacorda (1991), nos textos marxianos, há páginas dedicadas à 

educação, com a atenção voltada às crianças trabalhadoras como, por exemplo, no 

Manifesto do Partido Comunista (1848), nas Instruções aos delegados (1868), em O 

Capital e Crítica ao Programa de Gotha (1875).  Nesses textos, está apresentado o 

princípio socialista da pedagogia marxiana, que diz respeito à união entre a instrução e o 

trabalho na fábrica.  Porém, devemos considerar que:  

 
 Marx e Engels não fizeram uma exposição sistemática sobre escola e 

educação. Ao contrário de terem produzido uma “teoria pedagógica”, 

as posições que foram se desenvolvendo encontram-se diluídas ao 

longo de toda a vasta obra que produziram, estando a problemática 

educacional indissociavelmente articulada às diferentes questões sobre 

as quais se debruçaram (LOMBARDI, 2005,p.8). 

 

Logo, o pressuposto fundamental a ser considerado, quando nos propomos ao 

debate teórico a respeito dos fundamentos teórico-metodológicos da  pedagogia 

histórico-crítica, estão localizados nas reflexões dos escritos marxianos.  Por 

conseguinte, as implicações pedagógicas fundamentais dos textos marxianos estão 
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presentes no debate sobre a união ensino e trabalho, que, por sua vez, almejam a 

formação do ser social, a formação omnilateral. Para Lombardi (2005):  

 

[...] o mérito de Marx e Engels pode ser sintetizado por alguns 

princípios que desvelam o caráter revolucionário de suas 

propostas. Em primeiro lugar, está a centralidade dialética do 

trabalho enquanto princípio educativo e que desemboca na 

proposta de uma educação omnilateral, em oposição à 

unilateralidade da educação burguesa. Trata-se de uma educação 

que deve propiciar aos homens um desenvolvimento integral de 

todas as suas potencialidades. (p.20) 

 

Na pedagogia histórico-crítica “[...] a educação é entendida como um fenômeno 

próprio dos seres humanos. Assim, sendo a compreensão da natureza da educação passa 

pela compreensão da natureza humana” (SAVIANI, 2005, p.11), bem como  “[...] a 

educação é um fenômeno próprio dos seres humanos [...] ela é, ao mesmo tempo, uma 

exigência do e para o processo de trabalho, bem como é, ela própria, um processo de 

trabalho” (SAVIANI, 2005, p.12). 

Assim, compreendemos que a pedagogia histórico-crítica está diretamente 

vinculada aos pressupostos filosóficos da teoria materialista da história, atrelada a um 

projeto revolucionário de educação. Pois, o papel da escola diz respeito à socialização 

do saber sistematizado historicamente construído pelo homem, sendo que o trabalho 

educativo caracteriza-se como “[...] o ato de produzir, direta e intencionalmente, em 

cada indivíduo singular a humanidade que é produzida pelo conjunto dos homens” 

(SAVIANI, 2005, p.13). 

A escola deve propiciar as condições necessárias para transmissão e assimilação 

desse saber. Assim, surge o método pedagógico da pedagogia histórico-crítica que parte 

da prática social, comum ao aluno e o professor, porém com compreensões distintas 

desta. A prática social é o ponto de partida do processo de ensino aprendizagem, que 

gera a necessidade da problematização, quando se questiona os problemas da prática 
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social, para posteriormente disponibilizar ao aluno a possibilidade da apropriação do 

conhecimento científico por meio da instrumentalização. A incorporação desses 

conhecimentos busca efetivar uma nova ação do aluno frente à realidade. Desta forma, 

na pedagogia histórico-crítica:  

[...] a educação escolar é valorizada, tendo o papel de garantir os 

conteúdos que permitam aos alunos compreender e participar da 

sociedade de forma crítica, tendo o diálogo entre professores e 

alunos, o respeito ao desenvolvimento psicológico dos educandos 

e superando a visão de senso comum, incorporando a experiência 

inicial do educando ao universo cultural acumulado 

historicamente pela humanidade (SAVIANI, 2008 apud 

MARSIGLIA, 2011, p.103). 

 

A educação cabe ainda papel de identificar os elementos culturais que deverão 

ser assimilados e maneiras mais adequadas para a realização desse processo. 

Oportunizar a aprendizagem “[...] do conhecimento elaborado, e não do conhecimento 

espontâneo; ao saber sistematizado e não ao saber fragmentado; a cultural erudita e não 

à cultura popular” (SAVIANI, 2005, p.14). 

Consoante com o exposto acima, podemos afirmar que o ensino de sociologia no 

ensino médio deve garantir aos alunos a apropriação das teorias e conceitos constituídos 

por esta ciência ao longo da história, ou seja, deve possibilitar aos alunos o 

conhecimento da sociologia clássica e contemporânea nas suas diversas perspectivas. 

Porém, não se trata de ensinar sociologia de forma abstrata e fragmentada, mas criar os 

instrumentos metodológicos adequados para que o aluno possa entender as questões 

sociais de nossa época, tendo condições de ler a realidade social a partir dos 

pressupostos científicos da sociologia e, ao mesmo tempo, poder agir sobre esta mesma 

realidade de maneira mais consciente. 

Assumir tal postura no processo de ensino-aprendizagem coloca-se como um 

desafio aos professores que ensinam esta disciplina na atualidade. Como apresentado 

anteriormente, somente recentemente a Sociologia passou a fazer parte do currículo do 

ensino médio como disciplina obrigatória. Sua história na grade curricular brasileira tem 

sido caracterizada por constantes interrupções, ocasionando uma lacuna na reflexão e na 

produção sobre esta temática, bem como interferindo na organização dos cursos de 
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ciências sociais no Brasil, sem tradição na formação de professores para o Ensino 

Médio. Tais questões, entre outras, ajudam a entender as dificuldades encontradas pelos 

professores que ministram esta disciplina.  

Silva (2003, p. 03) destaca que dada a natureza da Sociologia, que 

diferentemente das ciências da natureza, permite várias interpretações para um mesmo 

problema, “muitos professores passam a ensinar o senso comum nesta disciplina”. As 

aulas ficam reduzidas a discussões e debates, sem aprofundamento teórico, a problemas 

sociais veiculados na mídia, onde todos opinam, mas não se chega a lugar nenhum. Ou 

seja, parte do senso-comum e nele se permanece, pouco ou nada acrescentando ao 

conhecimento dos alunos. A autora questiona:    

Porque se disseminou esse “senso comum” nas escolas, ou seja, que a 

Sociologia qualquer um pode ensinar, pois, trata-se de formar o cidadão e 

para formá-lo temos que debater com os alunos os problemas políticos, 

da sociedade, da família, etc. Pergunto: o que é formar o cidadão? O que 

são problemas sociais? Existe um conhecimento acumulado sobre os 

problemas sociais? Ou o que se discute nos jornais e revistas é suficiente 

para as aulas de Sociologia? (2003, p. 03).  

 

A autora, a partir de pesquisa realizada em escolas da cidade de Londrina e 

região, enumera algumas tendências verificadas no Ensino de Sociologia e que reforçam 

sua preocupação com aquilo que poderíamos chamar de simplificação e esvaziamento 

no ensino desta disciplina.  

A primeira e majoritária tendência apresentada por Silva (2003, p. 3-4) trata a 

sociologia como uma disciplina de atualidades, na qual o professor se vale de revistas e 

jornais para preparar suas aulas “conjunturais”, acabando apenas numa reprodução do 

senso-comum.  A segunda mistura-se a primeira, “compondo um misto entre 

atualidades e conjuntura com algum livro didático”, abordando-se conceitos de forma 

fragmentada e desvinculados das teorias clássicas. Predomina-se, neste caso, o uso do 

livro “Introdução a Sociologia”, de Pérsio Santos de Oliveira. A terceira tendência, 

seguindo a falta de planejamento claro e objetivo das demais, centra-se em recursos 

metodológicos, tais como dinâmicas de grupo, filmes, músicas etc. Tais recursos são 

utilizados por si mesmos e não como instrumentos didáticos para a apropriação de 
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determinado conteúdo científico.  E, por fim, o que autora considera como a quarta 

tendência:  

A quarta tendência é aquela em que os professores têm um planejamento 

claro da disciplina e elegem Temas e Conceitos que consideram 

relevantes. A partir dos pressupostos científicos, criam metodologias e 

recursos apropriados para cada conteúdo. Assim, a metodologia nasce da 

necessidade de tornar um conteúdo claro para o aluno. A forma de 

ensinar está subordinada ao conteúdo que será ensinado (SILVA, 2003, 

p. 4).  

 

Nesta tendência, os professores se utilizam de vários textos e não se 

prendem exclusivamente a um único livro didático. Entre os livros didáticos mais 

utilizados estão: “Iniciação a Sociologia”, organizado por Nelson Tomazi e “Sociologia: 

Introdução à Ciência da Sociedade”, de autoria de Cristina Costa.  

Diante do cenário apresentado por Silva (2003), verificamos a 

necessidade posta na atualidade em relação ao ensino de sociologia no ensino médio: a 

qualificação teórico-metodológica dos docentes que ministram a disciplina. 

Concordamos com a autora quando esta afirma que  

 

[...] metodologias não são receitas aplicáveis à qualquer 

conteúdo e em qualquer escola e turmas. Cada escola, cada 

turma, cada conteúdo exigirá um esforço de elaboração 

metodológica (SILVA, 2003, p. 6-7). 

 

 

Portanto, o ensino de sociologia na atualidade está permeado de desafios. Ao 

mesmo tempo, compreendemos que a formação de educadores a partir dos pressupostos 

teórico-metodológicos da pedagogia histórico-crítica, traduz-se como uma possibilidade 

para qualificação da prática pedagógica dos professores da rede pública de ensino que 

ministram a  disciplina no ensino médio.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As reflexões desenvolvidas nesse trabalho nos possibilitaram o entendimento da 

importância do ensino de sociologia no ensino médio para a formação humana crítica no 
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âmbito da escola.  E, sobretudo, compreendermos a pedagogia histórico-crítica como a 

teoria pedagógica necessária para que efetivas mudanças ocorram no contexto de uma 

formação humana e no ensino de sociologia no ensino médio.  

Nesse sentido, pretendemos com nosso projeto oferecer aos professores 

que ministram a disciplina de sociologia no ensino médio e aos alunos da rede estadual 

de ensino do Núcleo Regional de Francisco Beltrão-PR, novas possibilidades teórico-

metodológicas para o estudo dos clássicos da Sociologia, considerando-se que, 

atualmente, no Núcleo Regional de Educação de Francisco Beltrão, os professores que 

ministram a disciplina apresentam uma formação diversificada, sendo poucos aqueles 

com formação específica na área.   
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