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Resumo 
 
A Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96), promulgada em 1996, trouxe uma nova perspectiva de 
reforma para a educação nacional, reforma esta realizada ao longo da década de 1990. Dentre as 
determinações da lei estava prevista a volta da Sociologia enquanto conhecimento a ser adquirido 
durante o, agora chamado, ensino médio. Porém, a lei não deixa claro de que forma o aprendizado 
dessa ciência deveria se dar na escola, de forma que durante a reforma educacional brasileira a 
disciplina foi relegada ao tratamento interdisciplinar. 
Houve reação a essa interpretação da LDB por parte de intelectuais, educadores e professores, que 
lutaram e reivindicaram o ensino efetivo da Sociologia no ensino médio. Em meados dos anos 
2000, a discussão acerca da volta da disciplina ganha vulto, e em 2008 é promulgada uma lei que 
finalmente institui a obrigatoriedade da Sociologia no ensino médio. 
O objetivo deste paper é realizar uma reflexão sobre o lugar da Sociologia enquanto disciplina 
escolar do ensino médio nos documentos oficiais da educação nacional, como modo de identificar 
o que se espera do ensino da disciplina a partir da perspectiva do Estado. Para tanto, faz-se 
necessário compreender os mecanismos de construção dos documentos oficiais da educação 
nacional, dentro do contexto político-econômico, principalmente no que tange à questão da 
formação para o trabalho e do tratamento interdisciplinar dado às disciplinas nos documentos, 
tendo em vista que esses dois fatores foram determinantes para estabelecer qual seria o lugar na 
Sociologia no currículo do ensino médio brasileiro. Desse modo, pretende-se uma análise da visão 
da União sobre o ensino de Sociologia nas décadas de 1990 e 2000, a partir de seus documentos. 
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Introdução 

O presente trabalho pretende realizar uma reflexão sobre o lugar da Sociologia 

enquanto disciplina escolar do ensino médio nos documentos oficiais da educação 

nacional, como modo de identificar o que se espera do ensino da disciplina a partir da 

perspectiva do Estado e qual seria o seu lugar no currículo escolar do país. Para tanto, 

serão analisados os documentos que regem a política educacional brasileira, bem como o 

processo de construção dos mesmos.  

No entanto, não é possível pensar no ensino de Sociologia a partir dos documentos 

oficiais – sejam eles da União ou dos estados - sem levar em consideração as políticas 

educacionais implementadas no país nos últimos 20 anos, tendo em vista que essa ainda é a 

legislação em vigor (com algumas modificações e emendas. Esse trabalho inicia-se, 

portanto, localizando de modo geral os processos que levaram à construção da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), promulgada em 1996, para em seguida concentrar-se na análise 

dos documentos que decorreram dessa lei nos anos seguinte, quais sejam: as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) do ano de 1998, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) de 1999, as Orientações 

Curriculares Nacionais (OCN) para a Sociologia de 2006. 

 

1 – A  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96, foi 

idealizada e construída a partir da redemocratização do país e consequente promulgação da 

constituição de 1988, resultando em profundas mudanças na legislação educacional 

brasileira. O primeiro projeto de lei da nova LDB constituiu-se a partir de discussões que 

envolveram, além dos parlamentares, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública 

(FNDEP), representante da sociedade civil através de educadores, intelectuais, estudantes, 

etc., que faziam parte das cerca de trinta entidades que o compunham. O Fórum existia 

desde 1987 e fora criado para lutar, durante o processo constituinte, pela inclusão de 

incisos relativos à democratização da educação na Constituição.  

Nesse contexto o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública participou 

ativamente das discussões que levaram à elaboração de um projeto de lei para dar diretrizes 

à educação nacional, que contemplasse “conteúdos que expressassem os princípios e 

conquistas da sociedade civil – concepção de educação pública, gratuita, laica, democrática 

e de qualidade social, como direito de todos e dever do Estado [...]” (BOLLMANN, 2010). 

Cabe ressaltar que o referido projeto teve aprovada uma emenda, de autoria do deputado 



Renildo Calheiros (PC do B – PE), que estabelecia a obrigatoriedade das disciplinas 

Sociologia e Filosofia nos currículos de todas as escolas de Ensino Médio brasileiras. 

Essa primeira versão do projeto da LDB foi apresentada, em dezembro de 1988 – 

logo após a promulgação da nova Constituição – pelo então deputado Octávio Elísio, de 

forma que a redação do projeto da lei contou com a participação direta de intelectuais 

ligados à educação e foi construída a partir da consulta de diversas organizações como o 

FNDEP e a ANPED (Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação). De 

caráter socialista, os articuladores do projeto de lei defendiam, como diretrizes da proposta 

“a igualdade, a liberdade, a democracia, a solidariedade humana, etc.” (SAVIANI, 2001, 

p.194).  Conforme nos relata o professor da UNICAMP Demerval Saviani, um dos 

articuladores do primeiro projeto de lei da LDB, sobre os trabalhos nesse período na 

Câmara,  
ao projeto inicial foram anexados 7 projetos completos, isto é, propostas 

alternativas à de Octávio Elísio para fixação das diretrizes e bases da educação 

nacional, e 17 projetos tratando de aspectos específicos correlacionados com a 

LDB, além de 978 emendas de deputados de diferentes partidos. (SAVIANI, 

2001, p. 57) 

 

Além disso, outras propostas e sugestões de outras fontes, que chegavam ao 

Congresso por intermédio do FNDEP, foram levadas em consideração pelo relator do 

projeto na Comissão de Educação da Câmara, demonstrando que a LDB estava sendo 

construída de forma democrática e aberta.  

Dessa forma, no primeiro semestre de 1990, o chamado substitutivo Jorge Hage 

(por ter sido esse deputado o relator da nova versão do projeto) foi aprovado pela 

Comissão de Educação, Cultura e Desporto. A partir do desenvolvimento desse projeto, 

recorrendo novamente a Saviani (2001), a educação pôde ser  
fortemente entendida como um direito social que deve ser garantido pelo Estado 

a quem cabe regulamentar, planejar e executar ou supervisionar a execução das 

medidas que viabilizem a cada cidadão o exercício desse direito nos limites da 

ordem vigente. (SAVIANI, 2001, p. 195) 

 

Porém o projeto demorou mais de dois anos tramitando no Congresso, devendo-se 

tal demora  às muitas emendas (1263, ao todo) que o projeto recebeu no Plenário, que 

acabaram se constituindo em pretexto para que o projeto voltasse às Comissões para ser 

submetido a novas análises e discussões antes de ser novamente relatado. Segundo Saviani 



(2001), essa teria sido uma manobra dos setores conservadores que se sentiram fortificados 

com a posse do governo Collor (em 1990) e pretendiam introduzir alterações no 

substitutivo Jorge Hage. O projeto retornou à Comissão de Educação, porém tendo como 

relatora a deputada Ângela Amim, do PDS. Seu relatório incorporou diversas emendas, 

sobretudo aquelas que correspondiam a interesses de grupos privados.  
O projeto aprovado pela Câmara dos Deputados é, com poucas alterações, o 

texto resultante do relatório Ângela Amim. Com isso, o caráter social-democrata 

e progressista do substitutivo Jorge Hage foi atenuado pela incorporação de 

aspectos correspondentes a uma concepção conservadora de LDB.  (SAVIANI, 

2001, p. 196) 

 

Apesar disso, seguiu-se a tramitação do projeto Jorge Hage que, aprovado na 

Câmara, seguiu para apreciação no Senado, em meados do ano de 1993; onde seria 

analisado pela Comissão de Educação do Senado, sob a relatoria do senador Cid Sabóia. 

Esse processo correu de forma democrática, o Senador, a exemplo do Deputado Jorge 

Hage, promoveu audiências públicas, consultou quem pudesse contribuir para o projeto, 

ouvindo representantes do governo, entidades educacionais, além de ter dialogado com o 

Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública.  

Desse modo, o parecer do senador Cid Sabóia foi aprovado na Comissão de 

Educação do Senado no final do ano de 1994 e encaminhado para o Plenário do Senado, 

onde seria discutido e votado. Porém, em 1995 iniciou-se um novo governo e uma nova 

legislatura no país, de forma que se modificaram as correlações de força dentro do 

Congresso Nacional e entre esse e o poder executivo.  
Logo de início ficou evidenciada a posição contrária do novo governo tanto no 

que diz respeito ao projeto aprovado na Câmara [o substitutivo Jorge Hage] 

como a o substitutivo Cid Sabóia, então tramitando no Senado. Tal posição se 

manifesta quando, apenas iniciada a nova legislatura, o senador Beni Veras 

[PSDB – CE] apresenta requerimento solicitando o retorno do projeto de LDB à 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A trajetória do projeto já estava 

entrando em área de turbulência. (SAVIANNI, 2001, p. 159). 

 

Voltando novamente à Comissão de Justiça do Senado, dessa vez sob a relatoria do 

senador Darcy Ribeiro, o projeto da Câmara agora sob o substitutivo Cid Sabóia, recebeu 

parecer negativo do relator, sob a alegação de inconstitucionalidade do projeto, no que 

tange à criação do Sistema Nacional de Educação. Dessa forma, Darcy apresentou 

substitutivo ao projeto Cid Sabóia, que foi, então, aprovado pela Comissão de Justiça do 



Senado. Com relação ao conteúdo, o projeto do Senador aproxima-se bastante do que já 

havia sido aprovado na Câmara, no que tange à organização das bases e modalidades do 

ensino. Porém, com relação à administração do sistema educacional alinhou-se à política 

educacional do novo governo, ampliando o controle do poder executivo (e 

consequentemente diminuindo o de outras instâncias da sociedade civil) sobre as decisões 

acerca da educação nacional. (SAVIANI, 2001) 

Aprovado no Senado, o substitutivo Darcy Ribeiro foi para a Câmara dos 

Deputados onde foi aprovado, após dez meses de discussão, com a relatoria do então 

deputado José Jorge, donde seguiu para a sanção presidencial que foi dada, sem veto 

algum, no dia 20 de dezembro de 1996. 

Segundo, ainda, a análise de Saviani (2001), o documento aprovado está em 

sintonia com a orientação política do país adotada pelo governo na época tanto em termos 

gerais quanto no campo educacional.  
O ministério da Educação, em lugar de formular para a área uma política global, 

enunciando claramente as suas diretrizes assim como as formas de sua 

implementação e buscando inscrevê-las no texto do projeto da LDB que estava 

em discussão no Congresso Nacional, preferiu esvaziar aquele projeto optando 

por um texto inócuo e genérico, [...] texto esse assumido pelo Senador Darcy 

Ribeiro através do substitutivo que se logrou converter na nova LDB. 

(SAVIANI, 2001, p. 199) 

 

Para nós, importa ressaltar a questão da inclusão/exclusão da obrigatoriedade do 

ensino da Sociologia no ensino médio. Como apontado anteriormente, no projeto original 

da LDB, havia uma emenda, e maior espaço para que se garantisse o ensino da disciplina, 

bem como da Filosofia nesse nível de ensino. Já no substitutivo, que acabou sancionado, a 

questão da inclusão das mesmas é tratada de forma dúbia, pois a Lei prevê, no seu artigo 

36, parágrafo 1° inciso III1 que o educando, ao final do ensino médio deveria demonstrar 

“domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da 

cidadania” (BRASIL, 1996), deixando margem para diversas interpretações, dentre elas a 

que foi adotada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio em 1998, 

segundo a qual “As propostas pedagógicas das escolas deverão assegurar tratamento 

interdisciplinar e contextualizado para [...] Conhecimentos de Filosofia e Sociologia 

necessários ao exercício da cidadania.” (BRASIL, 1998, art. 10, inciso III, §2°), 

                                                        
1 Esse inciso foi excluído da LDB por força da Lei nº 11.684/08 , emenda sancionada pelo então presidente 
em exercício José Alencar. 



interpretação essa que dificultou, durante uma década, a possibilidade da Sociologia (e 

também da Filosofia) ser inserida na grade de disciplinas do currículo escolar.   

Daí em diante, iniciou-se uma reforma na educação nacional, em conformidade 

com o novo governo, que modificaram a estrutura das políticas educacionais através da 

emissão de documentos oficiais, alguns deles produzidos pelo Conselho Nacional de 

Educação. 

 

2 - As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e o ensino 

transdisciplinar da Sociologia. 

 A questão da interdisciplinaridade se apresenta nas DCNEM advinda de uma 

política educacional adotada pelo Governo Federal na década de 1990, em consonância 

com as transformações político-econômicas vigentes no país na mesma época. 

Nesse período, não só o Brasil, mas a América Latina como um todo, realizou 

reformas estruturais no aparelho do Estado, como tentativa de superar os graves problemas 

econômicos que assolavam esses países, pautadas no ideário dos países desenvolvidos - 

considerados “potências econômicas” - acerca das medidas a serem tomadas para frear a 

recessão e incentivar o crescimento dos países latino-americanos. Nesse contexto, o Brasil 

passou a assistir a uma intensa desregulamentação das relações de mercado, bem como da 

organização de produção e trabalho, cada vez mais complexificados pela revolução 

tecnológica e econômica impulsionada pelo avanço da globalização.  

Consequentemente, as políticas educacionais formuladas no final do século XX 

foram elaboradas a partir das novas formas de organização das esferas sociais e políticas, 

resultando em uma reforma institucional na qual se procurou adequar o currículo escolar às 

novas exigências do mercado de trabalho e às mudanças tecnológicas, pois o profissional 

que passa a ser exigido pelo mercado deveria, então, ser criativo, imaginativo, adaptável, 

maleável e autônomo, de forma que as motivações pessoais acabam por se sobrepor aos 

valores coletivos “onde vemos a difusão de um comportamento competitivo na luta por 

vantagens individuais”. (ZAN; RAMOS, 2007, p. 189).  

A educação brasileira vai dar vazão a essa lógica que subordina a educação às 

exigências da estrutura econômica vigente, através de uma legislação educacional que 

preconiza um currículo que prima por um viés educacional individualista e cognitivista. As 

Diretrizes Curriculares Nacionais, cuja existência é justificada na LDB pela necessidade de 

construção de diretrizes para organizar o ensino e propor conteúdos mínimos, segue essa 

tendência implicitamente ao acatar as orientações da UNESCO (Organização das Nações 



Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) para a “Educação do Século XXI”2, nas 

quais preconiza-se a aprendizagem por meio da aquisição de habilidades e competências 

que possam satisfazer, segundo a Organização, “as quatro grandes necessidades de 

aprendizagem dos cidadão para o próximo milênio[...]: aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a conviver e aprender a ser”. (BRASIL, 1998, p. 17). Desse modo, as 

DCNEM propõem um tipo de currículo flexível, não mais orientado apenas por disciplinas 

autônomas, mas por áreas do conhecimento que, em conjunto, levariam à assimilação de 

habilidades e competências necessárias à formação para o trabalho e a cidadania (como 

prevê a LDB). 
Essas novas diretrizes trouxeram as noções de cidadania e trabalho como 

fundamentais para a estruturação do currículo do ensino médio. Dentre as duas 

noções, possivelmente pela demanda da lógica capitalista e de relação de 

mercado, o trabalho é tido como o “contexto mais importante da experiência 

curricular” desse nível de ensino. (ZAN; RAMOS, 2007,p. 191) 

 

Para atingir tais objetivos, a organização curricular das escolas deve, segundo as 

Diretrizes, ficar dividida em duas bases, sendo uma comum, dividida e organizada em três 

áreas de saber (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas tecnologias) e a outra parte do 

currículo seria diversificada, ou seja, se integraria à base contextualizando-a e 

complementando-a com conteúdos selecionados de acordo com as especificidades locais e 

regionais de cada escola. Cada área do saber possui um conjunto de competências e 

habilidades que devem ser desenvolvidas pelos alunos durante o Ensino Médio, para 

alcançar os objetivos previstos pela LDB e as DCNEM nesse nível da educação escolar 

(formação para o trabalho e a cidadania), através de um ensino contextualizado e 

interdisciplinar.  

A aprendizagem de forma contextualizada, segundo as DCNEM, busca valorizar os 

saberes já adquiridos e do cotidiano do educando, aliando-os às competências apreendidas 

como forma de capacitação visando a resolução de problemas advindos do mundo 

produtivo, ou seja, uma forma de se construir uma ponte entre a teoria  e a prática, como 

recurso para retirar o estudante da condição de espectador passivo. Dessa forma, segundo 

as DCNEM (BRASIL, 1998, p. 46) “é possível generalizar a contextualização como 

recurso para tornar a aprendizagem significativa ao associa-la  com experiências da vida 
                                                        
2 Documento pode ser consultado em http://www.microeducacao.com.br/concurso/ConcursoPEBII2009/B-
Delors-Educacao-Um%20Tesouro%20a%20Descobrir.pdf 



cotidiana ou com conhecimentos adquiridos espontaneamente.” (grifos do autor). Para 

referendar essa contextualização, o ideal é a adoção do ensino interdisciplinar, que visa a 

articulação entre diversas disciplinas “em atividades e/ou projetos, partindo do princípio de 

que todo conhecimento mantém diálogo com outros campos. Entende-se que a integração  

das diferentes disciplinas pode possibilitar condições mais  efetivas de aprendizagem.” 

(ZAN; RAMOS, 2007,p 192). Entende-se nas DCNEM que a interdisciplinaridade teria 

seu papel realizado com o ensino através das áreas do conhecimento, de forma que as 

diversas ciências que compõem o conhecimento formal seriam integradas durante as 

atividades escolares, buscando maior compreensão e previsão da realidade, possibilitando 

ao educando uma ampla capacidade de transformação mediante as constantes mudanças do 

mundo globalizado. 

Parece-nos interessante a preocupação das políticas educacionais com as radicais 

transformações advindas da modernidade líquida – utilizando a terminologia usada por 

Bauman (2001) para designar o novo patamar alcançado pela modernidade – tanto no 

mundo quando no Brasil. Porém, concordamos com o Professor da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC – SP), João Dos Reis Silva Júnior (2002), quando este afirma 

que essa referência deveria “ser contemplada em toda sua complexidade e não somente 

com base nas mudanças econômicas e tecnológicas.” (SILVA JR, 2002, p. 222). Ou seja, 

uma reforma para o ensino médio deve ser pensada em termos de compreensão das 

transformações do mundo atual e, mais especificamente do país, porém levando-se em 

conta toda a complexidade advinda da modernidade avançada e não se baseando somente 

nas modificações de caráter científico e econômico. Outras dimensões das rápidas 

mudanças da modernidade têm de ser contempladas no processo educativo, possibilitando 

ao jovem estudante compreender e questionar as crises, desigualdades e contradições 

criadas dentro e por causa das próprias particularidades desse estágio radicalizado de 

modernidade. É preciso que se prime pela compreensão do mundo moderno em toda a sua 

complexidade.  

Reside nesse movimento de não questionamento da ordem estabelecida, nossa 

crítica à legislação educacional brasileira. A ideia presente nas DCNEM, segundo nossa 

interpretação, parte do pressuposto de um mundo dado, a-histórico – como se o presente 

momento fosse algo estático  -  de forma que restaria ao indivíduo melhorar sua situação, 

individualmente dentro desse contexto, levando-o a enxergar a realidade de uma forma 

conformada, buscando sempre o consenso ao invés do questionamento e da análise de 

diferentes aspectos. “Trata-se de um movimento teórico de adaptação às mudanças sociais, 



sem questionar as razões dessas transformações.” (SILVA JR, 2002, p. 209) Concordamos 

novamente com Silva Jr, que o currículo proposto pelas DCNEM, tendo em vista a lógica 

da modernidade líquida, considera somente o aprendizado a partir do desenvolvimento 

cognitivo individual, deixando de explorar a dimensão histórico-social que mobiliza o 

conhecimento humano. 

Nesse sentido, a crítica maior ao ensino orientado pelas DCNEM reside no uso do 

cognitivismo individual no processo de ensino-aprendizagem, desrespeitando o caráter 

pluralista das orientações pedagógicas previsto tanto na Constituição quanto na LDB. 

Segundo Moraes et al. (2004, p. 346), em documento oficial do MEC3 de crítica às 

DCNEM, essa opção por uma abordagem teórica, “[...] pode impedir que outras visões 

sobre o processo educativo sejam legitimadas desde o poder constituído”. Para os autores, 

o currículo deve ser entendido como uma amostra de cultura – esta entendida num sentido 

amplo – bem como as disciplinas são recortes da mesma, de forma que a fundamentação 

do currículo não deve residir exclusivamente em teorias de ensino, mas também nos 

conteúdos a serem apreendidos, pois eles cumprem importante papel na transmissão dessa 

cultura acumulada.  

Estando as DCNEM dividas em três áreas do conhecimento (Linguagens, Códigos 

e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; Ciências 

Humanas e Suas Tecnologias), foi designado a cada uma delas um conjunto de 

competências e habilidades que devem ser desenvolvidos pelos educandos – de acordo 

com os preceitos da LDB – durante o processo de ensino-aprendizagem. No que tange às 

ciências humanas, as DCNEM trazem competências e habilidades que auxiliariam o 

educando a compreender a sociedade, a cultura e a identidade em diversos aspectos: 

geográficos, históricos, sociológicos, antropológicos, filosóficos, psicológicos, etc., 

visando a uma formação flexível do educando, que permita a ele adaptar-se às mais 

diversas situações a ele apresentadas no mercado de trabalho. Segundo Karla Saraiva e 

Veiga-Neto (2009), pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), em tempos de modernidade líquida, o lema da educação seria o “aprender a 

aprender”, ou seja, mais do que aprender um determinado conteúdo interessaria às 

empresas e organizações modernas que o indivíduo seja flexível o suficiente para aprender, 

constantemente, novas capacitações.  
                                                        
3 Trata-se do documento “Análise crítica das DCN e PCN”, elaborado conjuntamente por pesquisadores da 
área da educação e da sociologia (Amaury de César Moraes, Nelson Tomazi e Elizabeth Guimarães) no 
Seminário Orientações Curriculares Nacionais organizado pela Secretaria de Educação Básica (SEB) do 
MEC em 2004. 



Nossa reserva para com esse tipo de aprendizagem reside no fato de que, ao invés 

de adquirir conhecimento e cultura acumulados social e historicamente que possibilitariam 

o desenvolvimento de uma postura de compreensão e questionamento da realidade, estaria 

o educando preparando-se apenas para ser flexível e servir ao mercado de trabalho. 

Concordamos com a argumentação de Zygmunt Bauman, cujas ideias relacionadas à 

educação nos são apresentadas por Almeida et al. (2009), quando este eminente sociólogo 

da contemporaneidade nos explicita qual seria o grande desafio da educação na 

modernidade líquida:  
além de promover a socialização, ou seja, preparar as pessoas para o mundo 

cambiável em que vivemos [...], consiste no exercício de “agitar” os estudantes e 

incitar-lhes a dúvida sobre a imagem que têm de si e da sociedade em que estão 

inseridos, e, nesse movimento, desafiar o consenso prevalecente. (ALMEIDA et 

al., 2009, p. 74) 

 

Dentro do contexto apresentado acerca das políticas educacionais brasileiras, já 

seria esperado que as DCNEM pudessem criar obstáculos ao ensino mais consistente de 

Sociologia e Filosofia, considerando-se o caráter reflexivo que essas disciplinas carregam 

em si. Desse modo, as mesmas acabaram por ser citadas no currículo apenas por uma 

questão legal, conforme o documento registra:  
Nesta área [das ciências humanas e suas tecnologias] se incluirão também os 

estudos de filosofia e sociologia necessários ao exercício da cidadania, para 

cumprimento do que manda a lei. No entanto, é indispensável lembrar que o 

espírito da LDB é muito mais generoso com a constituição da cidadania e não 

confina a nenhuma disciplina específica, como poderia dar a entender uma 

interpretação literal da recomendação do inciso III do parágrafo primeiro do 

artigo 364. (BRASIL, 1998, p. 60. Grifos meus).  

 

Pode-se perceber que há certa desvalorização das disciplinas Filosofia e Sociologia, 

pois o objetivo de fornecer o conhecimento da realidade social e necessário ao exercício da 

cidadania, exigido pela LDB, era uma atribuição determinada, mais especificamente, a 

essas duas disciplinas. Mas as DCNEM retiram o valor dessas ciências, apoiando-se na 

flexibilidade da LBD (que permite múltiplas interpretações), para negar o ensino 

disciplinar da Filosofia e da Sociologia. Conforme comentam Moraes et al. (2004) em 

críticas às DCNEM:  

                                                        
4 “[ao final do ensino médio o educando deve demonstrar] domínio dos conhecimentos de Filosofia 

e sociologia necessários ao exercício da cidadania”. 



[...] Sociologia e Filosofia, nomeadas como conhecimentos cujo domínio é 

necessário para o exercício da cidadania, sofreram, da parte das DCN, um “veto” 

ao serem tratadas como disciplinas e conteúdos obrigatórios. Seria difícil hoje, 

pela consulta aos documentos, entender essa exclusão tão peremptória em um 

texto que flerta o tempo todo com a flexibilização. (MORAES et al., 2004, p. 

354). 

 

E de fato, houve certo “veto” ao ensino de Sociologia e de Filosofia através de 

disciplinas, pois fica explicitado na resolução que institui as DCNEM (CNE/CEB nº3, de 

26 de junho de 1998) que os conhecimentos de Sociologia e Filosofia deveriam ser tratados 

pelas propostas pedagógicas das escolas de forma interdisciplinar e contextualizada. 

(BRASIL, 1998). Ou seja, de certa forma o currículo desejado pelas Diretrizes 

desestimulava o ensino de Sociologia e Filosofia enquanto disciplinas autônomas. Essa 

situação só foi modificada oito anos depois da publicação da DCNEM, em 2006, quando 

um novo parecer revogou o tratamento interdisciplinar das duas disciplinas, tornando-as 

obrigatórias no ensino médio. 

 

3 – Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e as 

competências para um curso de Sociologia interdisciplinar. 

À publicação das DCNEM em 1998 seguiu-se a dos PCN (Parâmetros Curriculares 

Nacionais), lançadas no ano seguinte (1999), e que seguem os princípios das Diretrizes, 

porém dando maior ênfase na estrutura curricular a ser seguida pelos professores nas 

escolas, como forma de auxiliar na prática curricular conforme a legislação.  

A organização dos PCNEM baseia-se na aprendizagem por meio do 

desenvolvimento de habilidades e competências, em consonância com as DCNEM, porém 

especifica, além das competências por áreas do conhecimento, aquelas a serem adquiridas 

por cada disciplina escolar, incluindo-se aí a Sociologia e a Filosofia. Dessa forma os 

Parâmetros Curriculares Nacionais aliam o aprendizado de competências a um currículo 

disciplinar, pois apesar de dividirem-se em disciplinas específicas seguem a mesma 

estrutura das DCNEM (tendo em vista a subordinação legal dos Parâmetros às Diretrizes), 

de modo que os dois documentos apresentam praticamente as mesmas características e 

cabem a eles análises semelhantes. 

As disciplinas continuam existindo, porém ficam subordinadas aos objetivos que 

devem ser alcançados com as competências e habilidades designadas a elas. Lopes (2001) 

ressalta a falta de discussões e análises mais amplas do conteúdo nos PCNEM, o que 



demonstra que o documento está muito mais focalizado na organização do que na seleção 

curricular, transmitindo a ideia de que o intuito dessa reforma no ensino médio é a 

organização curricular e não uma seleção adequada de conteúdos, de forma que esses 

ficam submetidos às competências. “Interessam os conteúdos que permitem a formação 

das competências e habilidades previstas” (LOPES, 2001), de forma que a articulação entre 

as disciplinas, nesse contexto, pode levar à redução dos saberes escolares aos objetivos 

previstos a serem alcançados com as competências e habilidades, quais sejam a adaptação 

às mudanças no mundo do trabalho e ao avanço tecnológico. 

A área de Ciências Humanas e suas Tecnologias – a que nos interessa mais 

diretamente no presente trabalho, - passa, então, a ser composta pelas disciplinas História, 

Geografia, Sociologia e Filosofia, porém, como ressalta o documento, com “diversas 

alusões – explícitas ou não – a outros conhecimentos das Ciências Humanas que 

consideramos fundamentais para o Ensino Médio. Trata-se de referências a conhecimentos 

de Antropologia, Política, Direito, Economia e Psicologia”. (BRASIL, 1999, p. 4). Desse 

modo, além das competências próprias da área de Ciências Humanas e suas Tecnologias, 

cada uma das quatro disciplinas presentes nos PCNEM (História, Geografia, Sociologia e 

Filosofia) possui também suas competências específicas. A presença da Sociologia (e 

também da Filosofia) como disciplina autônoma nos PCNEM de Ciências Humanas 

parece-nos estranha, uma vez que a forma disciplinar da Sociologia é negada pelas 

DCNEM, como visto na seção anterior. 

Mas, uma vez que existem Parâmetros Curriculares para os conhecimentos da área 

das ciências sociais, cabe neste trabalho um espaço para discuti-los. Uma primeira 

observação a ser feita, é que a disciplina formalizada denomina-se Sociologia, porém os 

PCN a nomeia de “conhecimentos de Sociologia, Política e Antropologia”, ou seja, por 

mais que as duas últimas tenham o caráter interdisciplinar, possuem um lugar específico no 

currículo, inseridas na disciplina Sociologia. 

Moraes et. al. (2004) formalizam a crítica aos Parâmetros da área de Sociologia, ao 

afirmar que 
 O PCN-Sociologia parece um programa convencional, nem bom nem ruim, 

apenas uma possível variante de tantos outros programas, reduzido a conceitos e 

estes associados em um texto expositivo que, antes de torná-los organicamente 

articulados, mais parece uma “livre associação de ideias e autores” das Ciências 

Sociais. (Moraes et. al., 2004, p. 356. Grifos dos autores). 

 



O documento traz uma série de autores e conceitos relevantes para as Ciências 

Sociais, porém sem muita organização ou relação entre si, como se bastasse a compreensão 

de alguns conceitos para garantir o aprendizado e o consequente desenvolvimento das tais 

habilidades e competências. Carregada de uma linguagem complexa que dificulta a leitura, 

sobretudo do professor com formação precária (MORAES et. al., 2004), os PCNEM de 

Sociologia ainda orientam a adoção de diversos conceitos e categorias para as aulas, o que 

pode leva-las a se tornarem demasiado teóricas e deslocadas da realidade do aluno. Pode-se 

observar aí outra contradição do documento, tendo em vista o enfoque prático que sempre 

é priorizado tanto pelos PCN quanto pelas DCNEM.  

Não se nega aqui a importância da apreensão de conceitos sociológicos, pelo 

contrário, acreditamos ser extremamente importante, porém o ensino de conceitos deve ser 

feito de forma que eles façam sentido para os alunos, exigindo do professor que este 

“traduza” a linguagem acadêmica para que seja inteligível para os adolescentes e estes 

possam, através dos conceitos apreendidos, estabelecer uma nova forma de pensar e 

enxergar o mundo.  

Apesar dessa orientação mais acadêmica, a essência do documento continua no 

mesmo sentido, ou seja, as competências e habilidades da Sociologia devem preparar o 

orientando para o mundo do trabalho e o exercício da cidadania, instrumentalizando o 

aluno para que ele possa “decodificar a complexidade da realidade social”. (BRASIL, 

1999, p.37).  

Dessa forma percebemos os PCNEM como um documento demasiado burocrático 

que não colabora efetivamente para a orientação da prática docente. Listar conceitos e 

autores relevantes às ciências sociais e o que se espera que o educando desenvolva com o 

aprendizado dos mesmos, não colabora para auxiliar o professor a mobilizar o 

conhecimento sociológico dentro de sala de aula. Mais desejável seria um documento que 

pudesse indicar ao professor formas de desenvolver os conteúdos da Sociologia 

relacionando-os à realidade dos adolescentes, de forma que estes possam desenvolver um 

pensamento sociológico que os auxilie a compreender e questionar o mundo que o cerca. 

 

4 – As Orientações Curriculares Nacionais (OCN) para Sociologia. 

A partir de 2004, com um novo mandato presidencial, o MEC (Ministério da 

Educação) inicia um debate pretendendo rever os Parâmetros Curriculares Nacionais, na 

tentativa de torná-los menos complexos e engessados, e a partir dessa iniciativa são 



elaboradas as “Críticas às DCN e PCN” (2004) que mais tarde vieram se tornar as 

Orientações Curriculares Nacionais (OCN). 

Os PCN não alcançavam a realidade da educação nacional por se apresentarem 

como documento de difícil compreensão que acabava por não ter muita utilidade na 

orientação do dia-a-dia das escolas. O currículo proposto estava longe de alcançar a 

realidade dos professores da rede de ensino brasileira. Nesse contexto, iniciou-se o trabalho 

para reformular os currículos, que culminou na construção das Orientações Curriculares 

Nacionais. 

Portanto, a partir de 2004, o governo federal iniciou um debate visando reestruturar 

os currículos, de forma que esses fossem discutidos a partir das necessidades dos 

professores e da sua realidade cotidiana. Era preciso, além de retomar a discussão sobre os 

PCN,  
 [...] apontar e desenvolver indicativos que pudessem oferecer alternativas 

didático- pedagógicas para a organização do trabalho pedagógico, a fim de 

atender às necessidades e às expectativas das escolas e dos professores na 

estruturação do currículo para o ensino médio. (BRASIL, 2006, p.8). 

 

Dessa forma, a construção das OCN aconteceu de forma diferente dos outros 

documentos já citados (DCN, PCN e PCN+), pois não foi elaborado por relatores ou 

“especialistas” do governo; o novo documento contou com a colaboração de pesquisadores 

de diversas universidades (não-vinculados ao governo) e professores da rede pública de 

ensino.  

Esses seminários deram origem a um processo de consolidação das análises e 

considerações levantadas durante os debates, para amadurecer o conteúdo do documento 

preliminar (lançado em 2004), que posteriormente resultou na versão final das OCN 

publicadas em 2006. “Assim, este documento que chega à escola é fruto de discussões e 

contribuições dos diferentes segmentos envolvidos com o trabalho educacional”. 

(BRASIL, 2006, p.8) 

Por terem sido assim construídas, as OCN, afirmam seus autores, diferenciam-se 

em muitos aspectos dos PCN, inclusive criticando na sua versão preliminar (2004) o 

caráter reformista dos PCN (que trazem a ideia de reforma como a redentora dos 

problemas educacionais), a ênfase dada ao ensino de competências que visava controlar e 

regular o processo educacional com vistas a alcançar metas, e a falta de referências 

curriculares que estivessem de acordo com a realidade dos alunos e da escola. (MORAES 



et. al, 2004). Feitas as críticas preliminarmente, o documento mais atual (2006), demonstra 

avanços com relação à sua concepção de currículo, quando afirma que a política curricular  

“deve ser entendida como expressão de uma política na medida em que seleciona 

conteúdos e práticas de uma dada cultura para serem trabalhados no interior da instituição 

escolar.” (BRASIL, 2006, p. 8). Ou seja, o documento demonstra abertura de espaço para a 

discussão da importância da educação escolar para a formação cultural dos educandos. 

Porém, as OCN ainda se aproxima, em alguns aspectos, dos PCN, tendo uma 

estrutura parecida e um caráter ainda de documento oficial, consistindo apenas em 

orientações. Assim como os PCN, as OCN estão dividas por áreas do conhecimento, 

embora coloquem as disciplinas científicas em lugar central nos currículos como forma de 

buscar os objetivos propostos na LDB para a educação. Apesar das semelhanças em sua 

estrutura, as Orientações, ao contrário dos Parâmetros, ocupam-se mais de refletir acerca 

do conteúdo curricular, do que da forma que o currículo dever ter, constituindo-se em “um 

material que apresenta e discute questões relacionadas ao currículo escolar e a cada 

disciplina em particular.” (BRASIL, 2006, p.9).  

Desse modo, concordamos com as pesquisadoras Dirce Zan e Tacita Ramos (2007) 

quando essas afirmam, em artigo sobre as OCN, que apesar de trazer os princípios 

presentes na LDB e nos PCN, o documento possui maior consistência e se alicerça sobre as 

disciplinas, valorizando-as ao considerá-las como conhecimentos científicos 

imprescindíveis à construção do saber escolar. 

As OCN de Sociologia, assim como os PCNEM, constituem um documento voltado 

às reflexões acerca do ensino da Sociologia para o ensino médio e merecem análise do seu 

conteúdo, tendo em vista que as críticas feitas, em 2004, não tiveram o objetivo apenas de 

criticar os PCN, mas também de colaborar no debate da construção de uma nova 

organização curricular. No caso da Sociologia, tanto a crítica como o documento final – as 

OCN - foram redigidos por três professores universitários das áreas da educação e da 

sociologia: prof. Amaury de César Moraes, da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo (USP); profª  Elisabeth da Fonseca Guimarães, da Faculdade de Filosofia, Artes 

e Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia (UFU); e prof. Nelson Dacio 

Tomazi, professor aposentado do Departamento de Ciências Sociais da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL). 

Segundo os autores, a ideia de um novo documento não residia na elaboração de 

um novo PCN, mas  



de oferecer alternativas no debate. Estamos certos, também, de que uma legítima 

proposta deve nascer da prática dos professores, o que envolve não só a aula, 

mas a participação desses na construção do saber escolar sobre o ensino de 

Sociologia. Para tanto, as teorias de ensino, as pesquisas sobre o ensino, a 

atualização nos debates teóricos do campo das Ciências Sociais, presença das 

entidades da área [SBS, ANPOCS, FNSB, sindicatos e associações de 

sociólogos, antropólogos e cientistas políticos], os eventos [Congressos, 

Encontros, Simpósios, Seminários, Oficinas] patrocinados por essas entidades, 

bem como pelos sindicatos de professores, devem contribuir decisivamente para 

a construção de propostas curriculares. (MORAES et al., 2004, p. 358. Grifo dos 

autores.) 

 

O problema central para se alcançar esses objetivos, segundo os autores das OCN, 

está no fato de as pesquisas acerca do tema ainda serem recentes e pouco terem avançado 

na investigação acerca de metodologias e conteúdos de ensino, que ampliada, pode 

possibilitar uma maior discussão sobre o que ensinar nas aulas de Sociologia, tendo em 

vista que muitos professores não têm uma base do que devem ensinar em sala. Os PCN,  

fica claro na crítica feita pelos três professores, tratam muito mais de salientar as 

competências e habilidades que devem ser adquiridas com as aulas de Sociologia, do que 

de orientar o professor com relação a mobilização dos conteúdos e recursos que possam ser 

utilizados nas aulas. Portanto, ao concluir à crítica aos PCN, Moraes et al. (2004) afirmam 

a falta de utilidade dos PCN no cotidiano dos professores, mas ressaltando que esse 

documento junto com as DCN, ao retirarem a existência disciplinar da Sociologia no 

ensino médio, acabaram por incentivar “uma campanha de luta pela obrigatoriedade e uma 

discussão sobre conteúdos e métodos de ensino de Sociologia no nível médio, atingindo os 

próprios cursos superiores.” (Moraes et al., 2004, p.358) 

Ao escreverem as OCN de Sociologia (publicadas pelo governo federal em 2006), 

os três pesquisadores deram, então, destaque para o conteúdo da disciplina, indicando 

possibilidades a serem trabalhadas em sala de aula, mas sem impor rigidamente qualquer 

conteúdo, configurando o documento apenas como uma base que pode ser adaptada ao 

esquema de aula do professor de Sociologia. Como afirma um dos autores, Nelson Tomazi, 

em entrevista publicada na Revista Cronos, as OCN “têm uma grande importância na 

medida em que procuram dar pistas de como trabalhar em sala de aula com o conteúdo das 

ciências sociais para o ensino médio”. (TOMAZI, 2007, p. 593). 



As OCN estão divididas em algumas seções que tem por objetivo facilitar a leitura 

e o entendimento por parte do professor. Os autores iniciam a introdução do documento 

com um breve histórico do ensino de Sociologia no Brasil, ressaltando as principais 

reformas que ocorreram no sistema de educação nacional e as consequências advindas das 

mesmas para a permanência ou ausência das ciências sociais na grade curricular do ensino 

básico. Desse modo, é trabalhada a questão da intermitência da Sociologia no ensino 

médio o que, segundo as Orientações, atrapalhou a continuidade da disciplina e, 

consequentemente, dos debates sobre a mesma. 
[A Sociologia] é uma disciplina bastante recente – menos de um século, reduzida 

sua presença efetiva à metade desse tempo; não se tem ainda formada uma 

comunidade de professores de Sociologia no ensino médio, quer em âmbito 

estadual, regional ou nacional, de modo que o diálogo entre eles tenha produzido 

consensos a respeito de conteúdos, metodologias, recursos, etc., o que está 

bastante avançado nas outras disciplinas. Essas questões já poderiam estar 

superadas se houvesse continuidade nos debates, o que teria acontecido se a 

disciplina nas escolas não fosse intermitente. (BRASIL, 2006, p. 103-104). 

 

Avançando na sua introdução, as OCNEM tratam dos objetivos do ensino de 

Sociologia, bem como da sua importância para a formação do aluno do ensino médio. A 

disciplina teria, então, o papel de aproximar o jovem com a linguagem da Sociologia 

através de debates sobre temas importantes da tradição ou contemporâneos a essa ciência, 

além de oferecer aos alunos informações próprias das ciências sociais que possam 

enriquecer suas concepções de mundo, economia, sociedade, política. (BRASIL, 2006).   

Segundo o documento, outro papel importante, não só das ciências sociais, mas das 

Humanidades como um todo, é causar o estranhamento às coisas que aparentemente nos 

são comuns ou triviais mas que, na verdade, são fenômenos sociais que necessitam ser 

estudados, conhecidos e explicados pelas Ciências Sociais. Ou seja, a Sociologia incitaria à 

problematização dos fenômenos para que estes não sejam naturalizados e explicados de 

forma imediata pelos alunos e acabem levando ao senso comum. Desse modo, as OCN 

partem de “dois fundamentos, princípios, perspectivas ou de uma disposição necessária 

para o ensino de Sociologia no ensino médio: o estranhamento e a desnaturalização”, 

como nos explica Tomazi (2007, p. 592. Grifos do autor). 

Um ponto importante ressaltado nas OCN e com o qual concordamos, é que, com a 

complexificação constante das relações sociais advindas da modernidade líquida 

(BAUMAN, 2001), o ensino de Sociologia se torna ainda mais necessário, para tentar 



compreender essas mudanças constantes: novas tecnologias de produção, informação e 

comunicação, novas formas de trabalho, extrema racionalização, dentre outras 

consequências de uma globalização, como tratam os autores, sem limites. (BRASIL, 2006). 

Para tanto, o documento ressalta a importância da Sociologia ser uma disciplina autônoma 

(e não tratada interdisciplinarmente, como sugerem as DCNEM em 1998), afinal existem 

alguns limites entre as diferentes ciências de uma mesma área, cada uma delas possui suas 

especificidades e particularidades que devem ser respeitadas.  

Dessa forma, as OCN não apresentam uma proposta de currículo pronta, sugerindo 

apenas alguns tipos de abordagem a partir de uma metodologia que alie três recortes: 

temas, teorias e conteúdos. Essa sugestão é feita, tendo em vista o fato de que o ensino de 

Sociologia não pode ser realizado como uma aula no âmbito acadêmico. Ou seja, é preciso 

que haja uma mediação do professor entre a linguagem acadêmica e aquela acessível à 

compreensão do aluno, afinal não se pretende formar cientistas sociais com as aulas no 

ensino médio. Portanto, o documento apresenta esses pressupostos metodológicos – temas, 

teorias e conceitos – que trabalhados de forma articulada podem servir aos objetivos do 

ensino das ciências sociais no ensino médio.  

Para finalizar, na sua conclusão as OCN reafirmam seu caráter de proposta 

sugestiva, sem possuir o papel de um programa oficial ou obrigatório, visando manter e 

estimular a liberdade e a criatividade do professor. Demonstra ainda, uma expectativa de 

consolidar o ensino da Sociologia no ensino médio, tendo em vista o avanço das pesquisas 

nas áreas e a constante luta pela permanência da disciplina nas escolas brasileiras. 

(BRASIL, 2006) 

Pode-se perceber que, ao contrário dos PCN, as OCN evidenciam um olhar mais 

detido sobre a realidade do aluno e do professor na sala de aula, ou seja, estimula à 

reflexão acerca de conteúdos de Sociologia, levando em consideração o desenvolvimento 

histórico intermitente da disciplina, as limitações a ela impostas, sugerindo formas de 

enfrenta-las para que se possa desenvolver o ensino das ciências sociais no nível médio, e 

defende o ensino de ciências sociais para os jovens para a formação crítica do indivíduo. 

Além disso, as Orientações estimulam a criatividade do professor ao propor uma série de 

atividades e conteúdos a serem adaptados e trabalhados em sala de aula, auxiliando a 

prática docente sem, no entanto, engessa-la com a determinação de conteúdos a serem 

apreendidos obrigatoriamente.  

 Além do que oferecem as OCN, há muito ainda que se descobrir e desenvolver, em 

termos de material a ser utilizado em sala de aula para se ensinar Sociologia. Nessa 



pesquisa, defendemos que é de extrema relevância que se transponha para a sala de aula a 

produção que está sendo efetuada atualmente pelas ciências sociais, pois historicamente o 

ensino de Sociologia no ensino secundário e de segundo grau, era determinado a partir da 

demanda das Ciências Sociais em cada período. 

 

Algumas considerações, à guisa de conclusão. 

Durante o desenvolvimento desse trabalho, pudemos perceber que o lugar da 

disciplina Sociologia no currículo do ensino médio brasileiro foi determinado pelo caráter 

das políticas educacionais que vigoraram nos períodos analisados. Durante a década de 

1990, momento de grandes mudanças no cenário político-econômico nacional, pudemos 

observar que os documento advindos das orientações da LDB de 1996 remetiam a uma 

educação que levasse o educando a se adaptar às novas tecnologias e formas de 

organização de trabalho, de forma que as ciências sociais, enquanto conjunto de 

conhecimento que visa não só à análise, mas também ao questionamento de uma ordem 

instituída, foram alijadas do currículo escolar. Somente com o início de um novo governo 

presidencial, a partir de 2003, começou-se a pensar a reelaboração dos currículos e, apesar 

da orientação do novo governo continuar semelhante ao anterior, a Sociologia finalmente 

conquistou, após muito esforço por parte de intelectuais e educadores, sua obrigatoriedade 

no ensino médio em 2006. Apesar de imposta a obrigatoriedade da disciplina, com a 

revogação dos incisos das DCNEM que davam à mesma um caráter interdisciplinar, alguns 

estados, como foi o caso de São Paulo, ainda se recusavam a adotar a Sociologia como 

disciplina autônoma e obrigatória. Para resolver definitivamente essa questão, em 2008 o 

presidente em exercício José de Alencar, sancionou uma alteração direta à LDB, que 

obrigava o ensino de Sociologia em todas as escolas de ensino médio no Brasil. A partir de 

então, crescem ano a ano os estudos e as perspectivas para a consolidação das ciências 

sociais nas salas de aula, sendo valorizadas enquanto um conhecimento essencial para o 

jovem estudante do ensino médio.  
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