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RESUMO 

 
Andreia Cesar dos Santos. UMA LUZ NA TEMPESTADE: Experiências e práticas 
docentes na SEEDUCRJ. 2016. 43 f. Produto Final (Especialização em Docência da 

Educação Básica na Disciplina Sociologia) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 
Cabe à sociologia investigar tudo o que vivemos e construímos coletivamente. 

E em meio aos inúmeros questionamentos possíveis nesse âmbito, optei por relatar 

uma experiência em sala de aula abordando temas da sociologia urbana. 

Compartilhei e discuti com os com os alunos perguntas como “Por que e como 

surgiram as cidades” Quem tem direito às cidades? Quais são os problemas que 

ocorrem nas cidades em geral? E na nas cidades onde vivemos? Como o crime se 

desenvolveu no espaço urbano e quais fatores estão relacionados a ele? Sem 

esquecer a pergunta clássica entre os alunos: “O que nós temos a ver com tudo 

isso?”. A pesquisa que orientou este trabalho permitiu aos estudantes identificar as 

conexões entre juventude, violência e mídia a partir das considerações da sociologia 

urbana e das experiências de jovens moradores da periferia. Realizamos ainda 

atividades nas quais as impressões dos alunos sobre esses temas foram discutidas 

com dinâmicas que possibilitassem a desnaturalização e o estranhamento de sua 

realidade social. 

 

Palavras-chaves: Ensino de Sociologia, Violência urbana, Juventude. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para Giddens (2005) a sociologia “mostra a necessidade de assumir uma 

visão mais ampla sobre porque somos como somos e por que agimos como 

agimos”. Atingir este objetivo exige pensamentos e atitudes que problematizem e 

critiquem o que está ao redor. Não por acaso “problema” e “crise” têm conotação 

negativa em muitas situações. Então como apresentar “A ciência da crise”? 

Desde o seu surgimento a sociologia enfrentou uma longa caminhada até ser 

reconhecida como um saber científico. Autores como Durkheim e Comte trabalharam 

em descrever como seriam os métodos de uma ciência que estuda o contexto no 

qual seus próprios estudiosos vivem e se relacionam. Suas contribuições delinearam 

objeto de estudo da sociologia. Para tal seguiram a linha do positivismo, tendo em 

vista sua credibilidade na ocasião. Weber, além de muitas outras contribuições criou 

conceitos e também demostrou outas nuances no estudo das relações sociais. 

Percebeu que as relações sociais são muito dinâmicas e carregadas de significados. 

Marx por sua vez destacou a importância da dimensão material para as sociedades. 

E assim, contando ainda com a contribuição de muitos outros autores, logo após se 

consolidar como ciência a sociologia passou a ser conhecida e estudada aqui no 

Brasil, e sua inserção no sistema educacional brasileiro é marcada pela intermitência 

(MORAES et AL, 2006) e relacionada ao modelo de educação projetado para o país; 

Ribeiro et al.(2009) destacam a notoriedade que a sociologia recebeu no Brasil 

entre as décadas de 20 e 40 do século passado quando foi utilizada em prol da 

“busca pelo progresso” tão valorizada neste período. Pesquisadores brasileiros 

como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e estrangeiros como Levi-Strauss 

e Roger Bastide foram figuras importantes para o desenvolvimento das Ciências 

Sociais no território Brasileiro. Em relação à Sociologia escolar, Moraes et al (2006) 

destacam sua posição de destaque até a reforma Capanema em 1942. A partir daí, a 

disciplina perde espaço na formação das grades curriculares do que hoje 

denominamos de educação básica, confinada por vezes, aos cursos de formação de 

professores e alguns cursos técnicos. Nesse aspecto, a progressiva adoção de uma 

perspectiva behavorista para formação dos jovens educandos, conduz ao 

banimento, verificado na LDB de 1971, no período da ditadura militar. 
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No bojo da luta pela redemocratização nos anos 1980, a luta pela reinserção 

da Sociologia no currículo obrigatório foi retomada.  Em 1989 após os esforços da 

APSERJ (Associação Profissional de Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro) 

conseguiu-se incluir um tempo de Sociologia no terceiro ano do Ensino Médio 

(Ribeiro et al, 2009). Entretanto, confirmando a vinculação entre a trajetória da 

Sociologia e as políticas educacionais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

aprovada em 1996 colocou disciplinas Sociologia e Filosofia em segundo plano, ao 

não garantir a obrigatoriedade de sua inclusão na grade. A divisão dos currículos por 

competências facilitou o afastamento da sociologia das escolas. Deste modo, a 

oferta de sociologia e de filosofia dependia da decisão dos estados e das escolas. 

Quando possível tais aulas eram ministradas muitas vezes por docentes com outras 

formações (Ribeiro et al, 2009).  

A continuidade da luta fez com que em 02 de junho de 2008 a Sociologia (junto 

com a Filosofia) fosse reinserida como disciplina obrigatória nos três anos de ensino 

médio através da Lei 11.684. Contudo, apenas uma etapa foi vencida com essa lei. 

Os últimos anos, em especial no âmbito da SEEDUC/RJ, tem demonstrado que o 

caminho da disciplina na escola básica é bastante árduo. 

A atual precarização da educação na rede estadual de ensino do Rio de 

Janeiro é facilmente detectada através de indicadores como os salários baixos de 

grande parte dos profissionais da Educação, turmas lotadas e outros obstáculos à 

educação pública de qualidade que presencio como professora. MAÇAIRA, Julia 

Polessa; MONTEZ, Gabriela; GESTEIRA, Beatriz (2015) observam ainda outras 

dificuldades vivenciadas pelos professores de sociologia como a carga de trabalho 

excessiva causada pelo número de turmas elevado assumido pelos professores de 

sociologia.  

No ano de 2011, após as propostas curriculares de 2005, 2006 e 2010, foi 

instituído na rede estadual do Rio o currículo mínimo. A medida constituiu um 

avanço por formalizar e organizar os conteúdos ministrados pelos professores da 

Rede. O documento produzido por seis professores da Rede e coordenado por um 

professor da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) deveria ainda 

ser discutido pelos demais professores de sociologia da rede estadual (MAÇAIRA, 

Julia Polessa; MONTEZ, Gabriela; GESTEIRA, Beatriz, 2015), porém os mecanismos 

http://lattes.cnpq.br/5950528364188505
http://lattes.cnpq.br/5950528364188505
http://lattes.cnpq.br/5950528364188505
http://lattes.cnpq.br/5950528364188505
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para que os professores participassem da elaboração do documento não foram 

acessíveis à maioria dos docentes.  

Outro fator que gerou grande impacto no ensino de sociologia foi a mudança na 

carga horária de sociologia, que era organizada da seguinte forma: 1 tempo de aula 

no primeiro ano, 2 tempos no segundo e 2 tempos no terceiro ano. Contudo, em 01 

de dezembro de 2011 foi publicada no Diário oficial do Estado do Rio a 

RESOLUÇÃO SEEDUC Nº 4746 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011. De acordo com a 

determinação da Secretaria de Educação a partir do ano de 2012 as disciplinas 

Sociologia e Filosofia tiveram a redução de um tempo no segundo ano do Ensino 

Médio. 

No dia 14 de dezembro de 2011 houve uma Audiência Pública da Comissão de 

Educação na qual o SINDSERJ (Sindicato dos Sociólogos do Estado do Rio de 

Janeiro) solicitou ao presidente da Comissão a revogação da resolução, Segue 

abaixo parte da carta enviada à comissão. 

 (...) Depois de toda a mobilização que o Rio de Janeiro fez para o retorno 

da disciplina de Sociologia e Filosofia no Ensino Médio, vinte anos 

expurgada das escolas pela ditadura dos 1964, na condição de precursores 

da inclusão destas disciplinas em outros estados da federação e no 

precedente constitucional em nosso Estado que motivou a promulgação da 

lei que obriga para todo o pais, nos vemos surpreendidos com a divulgação 

no Diário Oficial do Estado do Rio, do dia 01 de dezembro de 2011, de 

decisão da SEEDUC em reduzir a carga horária da disciplina. Fato que, 

inclusive, a Comissão de elaboração do Currículo Mínimo de Sociologia, 

instituída pela própria SEEDUC, só teve conhecimento da decisão pelo DO, 

mesmo tendo realizado escuta pública na mesma semana, véspera da 

publicação. Alguns de seus membros, reunidos em 09/12/2011, no auditório 

do SISEJUFE/RJ, divulgaram e discutiram para a comunidade de 

professores de sociologia e filosofia presentes, o teor e consequências 

danosas que a decisão traria ao ensino de nosso Estado e se sentiam 

consternados, na medida que não foram ao menos consultados pela 

SEEDUC. 

A decisão foi mantida e considerada arbitrária. Tal insatisfação foi ainda 

declarada pelo SINDSERJ  que se manifestou através de uma carta no dia 18 de 
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dezembro de 2011, ainda disponível na coluna Educação do site da Agência de 

Notícias das Favelas. O SEPE (Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação) 

também se pronunciou por meio do texto “Redução da carga horária de Filosofia e 

Sociologia: Veja posição do SEPE contra mais um ataque da SEEDUC contra a 

educação estadual”, publicado em 20 de agosto de 2012 na página do sindicato.  

Com isso retoma-se a discussão do currículo de sociologia que ainda estava 

em processo de adaptação e já se deparava com mais uma limitação para que fosse 

cumprido. Diante desta mudança abrupta tornou-se necessária a organização de um 

novo currículo que foi publicado somente em 2013 e desde então a Secretaria de 

Educação solicita a sua utilização como referência para a elaboração das aulas. 

Atualmente apesar das reivindicações dos sindicatos, associações de 

sociólogos e de professores para que as cargas horárias de sociologia e de filosofia 

sejam restabelecidas, as negociações com a Secretaria de Educação continuam 

paralisadas. Esta conjuntura conserva a desvalorização da disciplina a muito 

praticada pela própria Secretaria e agravada através das habilitações  para que os 

professores lecionem disciplinas diferentes das correspondentes às suas formações. 

Sobre entrar numa embarcação passando por uma tempestade: uma reflexão 
sobre minha prática docente em Sociologia. 

Quando escolhi estudar ciências Sociais o fiz porque percebi que passaria um 

bom tempo estudando muitos assuntos que considero interessantes. No entanto a 

decisão pela licenciatura foi repentina e à primeira vista ser professora era sem 

dúvida minha segunda opção. Quando resolvi ingressar na educação, em 2010, tive 

uma grata surpresa.  Ser professora de sociologia me fez pensar o quanto era 

importante que todos se percebessem como pessoas capazes de analisar e mudar a 

realidade diante de nós e vislumbrar outras realidades sociais.  

As primeiras turmas de EJA para as quais lecionei foram fundamentais para me 

incentivar a permanecer na docência, por serem mais atentos às aulas e aos 

próprios professores. Via neles as poucas pessoas que valorizam a profissão. Com 

eles também tinha retorno quase que imediato da minha atuação. 
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Passei a perceber que a minha função como professora de sociologia é 

contribuir para que os alunos saibam avaliar discursos e informações, reconhecer 

atores sociais, e que eu devo dividir com eles conhecimentos que possam 

conscientizá-los do mundo que os cerca.  Nisto reside a importância da sociologia, 

pois ao analisar as teorias dos autores da disciplina podemos compreender diversos 

fenômenos que aconteceram ou que ainda acontecem em nossa sociedade ou 

mesmo em outras realidades sociais. Conforme os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (2006) salientam “(...) a sociologia ao mesmo tempo em que realiza um 

esforço para entender a realidade social, também subsidia outros agentes sociais na 

solução de problemas”. 

 No entanto entrei numa escola em crise. Muitas escolas da rede estadual são 

desacreditadas.   Muitos pais matriculam seus filhos nestas instituições quando “não 

tem dinheiro para uma escola melhor”. Essa é uma fala recorrente. Em muitos casos 

os alunos refletem a descrença dos pais e as próprias com relação à escola.  

Essa descrença sem dúvida tem suas justificativas, pois a escola pública não 

tem contribuído para a sociedade como deveria. Lima (2009) observa que a escola 

pública não tem cumprido o papel de contribuir para equilibrar as desigualdades 

entre os indivíduos. Na perspectiva dos discentes, a escola não tem oferecido a 

preparação necessária para que eles obtenham êxito nas competições que os 

aguardam logo após o término do período escolar, seja nos vestibulares ou no 

mercado de trabalho. A defasagem em relação às transformações ocasionadas pelo 

avanço tecnológico é um dos fatores que prejudicam a eficiência da escola. 

 Ao analisar trajetória da Sociologia na Educação Básica, observo os reflexos 

dessa intermitência na minha própria trajetória como docente da disciplina. Quando 

ingressei na Rede Estadual de ensino, na metade do ano de 2010, não dispunha de 

material didático e nem mesmo de um planejamento adequado para conduzir 

minhas aulas. Esses fatores e a inexperiência de sala de aula me faziam sentir 

insegura para lecionar sociologia, principalmente para adolescentes. 

No ano seguinte já comecei a me organizar através de um currículo organizado 

pela Secretaria de Educação. Quando pensei ter encontrado meu ritmo ao fim do 

ano letivo a SEEDUC retira um tempo da carga horária, o que me faz procurar outra 
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unidade escolar para lecionar no ano de 2012. Além de dar conta de um 

planejamento feito pela própria secretaria para uma carga horária maior do que seria 

oferecida tentava me adaptar a mais um ambiente escolar. 

Em minhas aulas procurava trabalhar com aulas expositivas no primeiro e no 

segundo ano e com atividades em sala. Devido ao curto tempo quase não tinha 

oportunidade de trazer um vídeo ou algum material multimídia. Não conseguia 

abranger o conteúdo que é exigido pela escola (que possui provas bimestrais) e 

ainda oferecer aos alunos a oportunidade de debater os temas em aula, 

principalmente no 1º ano onde as turmas são mais cheias e agitadas. 

Em 2012, com um tempo a menos no segundo ano e com uma escola a mais 

para dar conta de apenas uma matrícula, me deparei ainda com o desafio de 

lecionar além da sociologia que se encontrava nesta situação controversa, a 

Sociologia da Educação, integrante do currículo do Curso Normal. Apesar da 

avalanche de mudanças, lecionar no Curso Normal constituiu uma experiência 

produtiva em virtude da oportunidade de estar em contato com atividades que 

estimulam a reflexão sobre a prática docente. 

Pode-se concluir que a sociologia já desfrutou de melhores condições (ainda 

que longe das ideais) para ser ensinada nas escolas. No curto período em que 

leciono a disciplina vivenciei uma situação instável quando ingressei na rede 

Estadual logo que a sociologia conseguiu fazer parte dos três anos do Ensino Médio. 

No entanto, com o passar dos anos, para cada avanço, podemos citar pelo menos 

um retrocesso. Tivemos a instituição de um currículo mínimo, mas não temos tempo 

suficiente para cumpri-lo de maneira adequada. Dispomos de um contingente 

considerável de livros didáticos, mas ainda podemos notar muitos professores de 

outras disciplinas lecionando sociologia, demonstrando a falta de reconhecimento 

em relação à disciplina por parte de gestores educacionais. 

  . 
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2. OBJETIVOS 

Mills (1975) nos adverte que dificilmente temos consciência da ligação entre 

nossas vidas e o curso da história. Isso porque nosso cotidiano muitas vezes 

contribui para embaçar a visão que poderíamos ter do “onde estamos”. Em alguns 

momentos mal conseguimos dar conta de responder “quem somos”. Isso, porque 

segundo o autor, só podemos compreender a nós mesmos se nos situarmos em 

nosso período. Para tal conscientização Mills (1975, p.12) considera a imaginação 

sociológica imprescindível. 
A imaginação sociológica nos permite compreender a história e a biografia e 

as relações entre ambas, dentro da sociedade. Essa é a sua tarefa e a sua 

promessa 

Fazer com que uma promessa tão grandiosa sem cumpra em nós mesmos já 

constitui um grande desafio a ser perseguido todos os dias, principalmente 

considerando as condições atuais, que o estudioso considera adversas. Os métodos 

de produção atuais, as técnicas de domínio político, a comunicação em massa e 

tantos outros mecanismos podem ser usados a serviço da alienação. 

Deparei-me com os seguintes desafios na minha atuação como docente: 

apresentar questões tão presentes e polêmicas em nosso cotidiano como a violência 

urbana, estimulando o que o sociólogo Wright Mills chama de imaginação 

sociológica; fazer com que “a violência urbana” seja compreendida pelos alunos 

como um objeto de estudo das ciências sociais e que por isso mesmo têm ligação 

direta com a vida de cada um deles. Além disso, procurei através da experiência 

descrita neste trabalho, capacitar os estudantes para que os mesmos identifiquem e 

analisem criticamente os diferentes atores e discursos relacionados a questões 

como a influência da mídia na percepção e nas formas de reação à violência e à 

desigualdade social.  

Nesse sentido considerar as percepções dos alunos sobre a violência urbana 

e analisar em que medida os discursos dos alunos sobre o tema sofrem influência 

dos produtos midiáticos aos quais são expostos constitui um passo importante para 

colaborar com a reflexão  destes fenômenos. 

. Meus objetivos específicos são:  

a) Viabilizar a compreensão dos alunos dos principais conceitos utilizados pela 

sociologia para analisar fenômenos sociais urbanos. 



17 
 

 

b) Habilitá-los a identificar os principais atores sociais e seus respectivos interesses, 

bem como os conflitos entre estes e suas consequências para a sociedade. 

c) Colocar em prática métodos pedagógicos que permitam aos alunos desenvolver a 

imaginação sociológica através da discussão em grupo de matérias de jornais e 

textos e assim, desnaturalizar fenômenos sociais. 

d) orientar os alunos na realização de um produto que expresse a aprendizagem dos 

mesmos.  

e) analisar as condições de minha prática docente e buscar meios para aperfeiçoá-
la. 
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3. JUSTIFICATIVA 

O tema da violência urbana tem sido frequentemente debatido em inúmeros 

contextos na atualidade: desde conversas informais no cotidiano, nos noticiários 

mais ou menos sensacionalistas, discursos de agentes governamentais ou de 

candidatos a participar das distintas instâncias do governo, ou até mesmo a partir de 

depoimentos de pessoas que lidam diretamente com tal problema, sem falar nas 

redes sociais que cada vez mais se consolidam como um espaço no qual a temática 

da violência, assim como outras, é debatida, muitas vezes a partir de concepções de 

senso comum.  

No campo da Sociologia, essa discussão é conduzida a partir da Sociologia 

Urbana. Área de pesquisa surgida nos Estados Unidos no início do século XX, ela 

procura analisar, à luz de pesquisas e dados, as relações sociais estabelecidas 

pelos diferentes sujeitos no espaço da cidade. Um dos seus campos de estudo é 

exatamente o da violência urbana, vista não como resultado de ação individual, mas 

como fenômeno social, produto das configurações construídas historicamente a 

partir do século XVIII com a consolidação do capitalismo como sistema social. 

 Este trabalho teve como finalidade demostrar aos alunos este quadro. Fazê-

los desnaturalizar o ambiente urbano onde nasceram e vivem e também as 

transformações que ocorrem nele. Analisar criticamente as relações e os fenômenos  

sociais que se constroem nestes tipos de localidade através de uma experiência de 

sala de aula com uma dinâmica diferente da convencional.   
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 4. EMBASAMENTO TEÓRICO 

A relação de “competências e habilidades” exigidas de um professor tem 

sofrido transformações contínuas, o que é compreensível se levarmos em conta as 

transformações sociais, culturais, políticas e econômicas que temos presenciado nos 

últimos anos. Levamos conosco para as nossas primeiras aulas tão somente as 

recomendações e teorias aprendidas aos cursos de Licenciatura. Logo quando 

ingressamos no magistério, temos dificuldades de discerni-las e aplicá-las às nossas 

realidades. Assim sendo, a situação de muitos professores se resume na simples 

definição de Perrenoud (2000): “Decidir na incerteza e agir na urgência”. 

Nem mesmo “a experiência de sala de aula”, essencial para lidar com muitas 

situações, nos prepara para mudanças como o uso das novas tecnologias na 

educação e as exigências de um mundo pós-moderno e com informação para todos 

os lados. Como Perrenoud (2000) afirma  

O ofício não é imutável. Suas transformações passam principalmente pela 

emergência de novas competências (ligadas por exemplo, ao trabalho com 

outros profissionais ou à evolução das didáticas) ou pela acentuação de 

competências reconhecidas, por exemplo enfrentar a crescente 

heterogeneidade dos efetivos escolares e a evolução dos programas 

 

O autor ressalta o quão importante é para o processo de ensino-

aprendizagem que os professores adquiram e sejam capazes de desenvolver em 

suas trajetórias profissionais determinadas competências. Perrenoud observa que as 

competências não se restringem aos conhecimentos e às atitudes, mas constituem a 

mobilização de recursos para lidar com as situações. Dentre elas o autor considera 

fundamental 
1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem 

2. Administrar a progressão das aprendizagens 

3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação 

4. Envolver os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho  

5. Trabalhar em equipe 

6. Participar da administração da escola 

7. Informar e envolver os pais 

8. Utilizar novas tecnologias 

9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão  

10. Administrar sua própria formação contínua  
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No presente trabalho procurei “organizar e dirigir situações de aprendizagem” 

no período inicial da ação que realizei ao selecionar e organizar o material para as 

aulas expositivas sobre sociologia urbana e quando utilizei os textos e as 

reportagens de jornais sobre discriminação e violência para que fossem discutidos 

em aula. 

Nas aulas que antecederam às discussões foram abordados o surgimento da 

sociologia urbana e os objetivos de seus estudos como: compreender a influência 

das relações sociais no desenvolvimento das cidades; identificar os interesses 

conflitantes na cidade que mobilizam especificamente a população, o capital e o 

Estado (SILVA, Afrânio. et al., 2013). Em seguida foram apresentadas as principais 

abordagens da Sociologia Urbana: A Escola de Chicago e a Nova Sociologia 

Urbana. 

Sobre a Escola de Chicago apresentei a sua compreensão do espaço urbano 

como um ecossistema, um desenvolvimento natural de relações ecológicas e a 

Influencia do sociólogo alemão Georg Simmel, que fez reflexões importantes sobre o 

comportamento do homem urbano na virada do século XIX para o XX. Além disso, 

abordamos como a noção de ecologia urbana contribuiu para outros estudos. 

Na segunda etapa das exposições abordamos a Nova Sociologia Urbana. 

Esta abordagem, ao contrário da Escola de Chicago, percebe a cidade como um 

espaço produzido pelo conflito entre classes. Analisamos ainda como os interesses 

dos diferentes atores sociais em disputa influenciam a gestão das cidades (SILVA, 

Afrânio. et al., 2013). 

A atividade que realizei foi sugerida por meu orientador e consistiu em 

representações no formato do Teatro do Oprimido. Foram mobilizadas diversas 

competências. Através da possibilidade de intervenção me foi possível administrar a 

progressão das aprendizagens. A prática valorizou o trabalho em equipe e a 

cooperação entre alunos além de estimular o envolvimento deles na aprendizagem. 

Além das competências supracitadas a adesão dos alunos à experiência do 

Teatro do Oprimido abriu um espaço para a discussão de diversos problemas sociais 

como a violência na escola, as diversas formas de preconceito e discriminação e a 
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necessidade de contribuirmos para a sociedade através de atitudes que promovam a 

solidariedade e a justiça. 

Ao relacionar todas essas competências e pensar sobre as atitudes 

necessárias para desenvolvê-las é inevitável lembrar-se dos obstáculos que os 

professores enfrentam, principalmente na educação pública brasileira.  Giroux (1997) 

aponta fatores que podem ser vistos como sinais de uma crise educacional. Dentre 

eles, podemos identificar na educação pública do Rio de Janeiro a desvalorização e 

a precarização do trabalho docente, através da desconsideração das demandas 

relativas ao currículo e às condições de trabalho dos professores. Deste modo se 

estimula o que o autor denomina  “proletarização do professor” que consiste na 
(...) tendência de reduzir os professores ao status de técnicos 

especializados dentro da burocracia escolar, cuja função, então, torna-se 

administrar e implementar programas curriculares, mais do que desenvolver 

ou apropriar-se criticamente de currículos que satisfaçam objetivos 

pedagógicos específicos 

 O fenômeno descrito pelo autor é estimulado por discursos tecnocráticos que 

preconizam a uniformização. A ideia de controle tem recebido cada vez mais 

atenção dos gestores de sistemas educacionais e dos governantes em detrimento 

do estímulo ao pensamento critico de alunos e professores.  A formação dos 

docentes os treina para que estes sigam planejamentos nem sempre submetidos à 

reflexão deles e da sociedade. Cresce a exigência para que se alcance “níveis de 

produtividade” medidos principalmente por números de aprovação que nem sempre 

correspondem às “competências e habilidades” esperadas dos discentes..  Em 

suma: a educação é vista como mais um meio de produção.  

Giroux argumenta que a superação deste quadro em prol de uma educação 

que forme cidadãos críticos carece de uma perspectiva na qual os professores 

sejam vistos como intelectuais dedicados “aos valores do intelecto e ao fomento da 

capacidade crítica dos jovens” (1997, p. 161). Essa perspectiva implica em conferir 

ao professor não só autonomia em seu ofício, mas a responsabilidade de assumir 

constantemente uma postura crítica diante de sua própria prática, objetivos e sobre a 

contribuição social de seu trabalho. Na análise do estudioso as escolas são  

(...) lugares que representam formas de conhecimento, práticas de 
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linguagem, relações e valores sociais que são seleções e exclusões 

particulares da cultura mais ampla. Como tal as escolas servem para 

introduzir e legitimar formas particulares de vida social. (...) as escolas são 

de fato esferas controversas que incorporam e expressam uma disputa 

acerca de que formas de autoridade, tipos de conhecimento, formas de 

regulação moral e versões do passado e futuro devem ser legitimadas e 

transmitidas aos estudantes. 

Nesse sentido não cabe aos professores apenas a qualidade de intelectual, 

mas uma postura transformadora através da atuação pedagógica e simultaneamente 

política. O professor intelectual e transformador instrumentaliza seus alunos para 

superar as injustiças econômicas políticas e sociais. Levando em consideração a 

discussão sobre os requisitos para uma atuação docente cidadã e que atenda as 

demandas sociais, podemos perceber muitos mecanismos institucionais ou não que 

dificultam o alcance deste objetivo. No entanto ignorar tal situação pode gerar 

prejuízos ainda maiores corroborando para a formação de uma sociedade alheia e 

incapaz de solucionar os problemas que possam lhe atingir. 
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5. METODOLOGIA 

A pesquisa que orienta este trabalho possui elementos do formato da pesquisa-

ação e da pesquisa participante.  Ela demonstra uma ação educacional, além de 

obter as impressões dos alunos sobre a violência e os demais problemas sociais 

encontrados no contexto urbano. Thiollent (1996) observa que esses métodos têm 

em comum o objetivo de  
(...) dar aos pesquisadores e grupos participantes meios de se tornarem 

capazes de responder com maior eficiência aos problemas da situação em 

que vivem, em particular sob forma de diretrizes de ação transformadora. 

Trata-se de facilitar a busca de soluções aos problemas reais para os quais 

os procedimentos convencionais tem pouco contribuído.   

Contudo o autor destaca que a pesquisa-ação deve ter objetivos de 

conhecimento e objetivos práticos, Nesse sentido meu objetivo de conhecimento foi 

buscar em que medida os alunos do terceiro ano estariam conscientes das 

dinâmicas sociais nos espaços urbanos. Meu objetivo prático consiste em colaborar 

para o desenvolvimento desta conscientização.  

Deste modo meu desafio era superar os métodos de ensino aos quais eu havia 

me habituado, tendo em vista que os estímulos e o espaço para inovações são 

exíguos. Identifico ainda a oportunidade de refletir sobre minha prática docente e 

suas condições conforme descrevi na introdução deste produto. Tive como campo 

de pesquisa duas escolas: o Colégio Estadual D Pedro I, situado em Mesquita, numa 

região considerada de risco e o Colégio Estadual Aydano de Almeida, no Centro de 

Nilópolis. 

No colégio Estadual D. Pedro I pude desfrutar de melhores condições de 

trabalho. As turmas eram pequenas, e eu podia contar com dois tempos semanais 

por lecionar no Curso Normal, que ainda mantém os dois tempos semanais nos três 

anos do curso. A Escola possui uma boa estrutura, com sala de vídeo, biblioteca e 

outros recursos. No entanto, antes que o primeiro bimestre se findasse perdi as três 

turmas nas quais lecionava graças a uma “otimização” feita pela Secretaria de 

Educação. Então fui lecionar numa outra turma de 3º ano do Curso Normal. Para o 

ano de 2016, segundo a escola, as turmas do Curso Normal foram reduzidas pela 

metade. 
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O Colégio Estadual Aydano de Almeida também dispõe de uma estrutura 

razoável. A escola possui um refeitório ainda novo, algumas salas possuem 

televisão, porém a escola possui uma demanda muito grande. As turmas são muito 

cheias, faltam funcionários para ajudar no bom funcionamento da escola, como 

inspetores por exemplo. A escola também teve turmas “otimizadas” durante o ano 

letivo de 2015. Tinha duas turmas de 3º ano (3005 e 3006) e passou a ter uma 

(3005).   

O grupo escolhido para a realização do trabalho foram duas turmas de 3º ano 

do Ensino Médio de duas escolas diferentes: Colégio Estadual Aydano de Almeida e 

Colégio Estadual D Pedro I. Neste último a turma integra o Curso Normal. A escolha 

destes sujeitos se deu em virtude dos perfis das turmas, que facilitaria o tipo de 

trabalho proposto por pertencerem a uma faixa-etária mais avançada e por termos 

dois tempos de aula no terceiro ano.  

O trabalho foi organizado da seguinte forma 

1. Aulas expositivas -Sociologia urbana - Escola de Chicago e Nova Sociologia 

Urbana 

2. Discussão de textos sobre Megaeventos e democracia, Justiça, violência na 

escola, Poder e Justiça no Brasil. 

3. Organização da turma em grupos e distribuição dos temas para organização 

dos roteiros de acordo com a técnica do Teatro do Oprimido 

4. Apresentações  

A primeira etapa teve por objetivo dar base para as seguintes. As aulas 

ministradas procuraram apresentar aos alunos como a vida nas cidades se tornou 

objeto de estudo da sociologia e quais as principais questões abordadas, tanto no 

início destes estudos, quanto na atualidade. Além disso, apresentei os principais 

atores sociais envolvidos nessa dinâmica, como o Estado, o Capital e a população 

dos centros urbanos. Procurei ainda demonstrar como as transformações sociais, 

políticas e econômicas interferiram e interferem nas cidades. Para tal foram 

trabalhadas as principais abordagens feitas sobre a temática: A Escola de Chicago e 

A nova Sociologia Urbana. Dediquei ainda uma aula para os problemas sociais e os 

conflitos nas cidades. Nesta ocasião foram tratados temas como a violência e as 

desigualdades sociais. 
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A discussão de textos constituiu o segundo passo da experiência e teve como 

tema diferentes fenômenos urbanos. As turmas foram divididas em grupos, a cada 

um coube a tarefa de ler e discutir o tema abordado em cada texto, procurando 

identificar os problemas apontados pelos mesmos e a opinião dos alunos sobre cada 

assunto tratado.  Cada grupo expôs suas considerações sobre o texto que lhes fora 

designado. Nesta fase procurei mediar os debates estimulando os demais alunos a 

participarem com suas considerações sobre cada texto apresentado.  

Os textos abordados foram: “Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil” (publicado 

no site do Observatório de Favelas); “Guerra urbana em São Paulo” (trecho de uma 

entrevista dada por Loïc Wacquant na Folha de São Paulo). Estes textos foram 

utilizados por meu orientador em uma de suas aulas. “Com as minhas turmas decidi 

incluir ainda mais dois textos: Geografia do crime nas escolas” (reportagem 

publicada no JB online) e “Prefeito rejeita livro didático que ponta facções criminosas 

de favelas” (reportagem publicada no Jornal O Globo) que discutiam a validade ou 

não de se falar sobre a violência urbana em sala de aula no Ensino Fundamental. 

Incluí estes últimos visando à discussão da prática docente com os alunos do Curso 

Normal. Sobre estes textos as opiniões se dividiram muito Optei por utilizar duas 

abordagens sobre o mesmo tema para que os alunos analisassem também a 

abordagem da mídia sobre o assunto. 

 Parte dos alunos concordava com o “mapa das facções criminosas no Rio” 

presente nos livros didáticos argumentando que seria uma forma de conscientizar as 

crianças do “caminho errado”, tendo em vista que muitas crianças já teriam contato 

direto com o tráfico de drogas dependendo da localidade onde moravam. Então 

seria melhor que aprendessem sobre isso “da maneira correta”. O grupo que 

discordou da abordagem do livro didático considerou-o exagerado por mencionar o 

nome das facções, Segundo estes alunos seria suficiente falar da existência do 

crime por se tratar de um assunto “pesado” demais para a idade dos alunos.  

Sobre o texto “Copa do mundo e Olimpíadas no Brasil” os alunos 

mencionaram em sua maioria os gastos com obras e os problemas em muitos 

setores do funcionalismo público, incluindo a educação.  Além disso, mencionaram a 

falta de investimento na região metropolitana utilizando como exemplo a baixada 

fluminense, onde muitos dos alunos participantes residem. Um aluno destacou o 
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“legado” e declarou acreditar na melhora dos transportes públicos. 

No texto Guerra urbana em São Paulo, Loïc Wacquant discutia a atuação do 

“estado penal” como uma forma de perpetuar as desigualdades e injustiças sociais. 

Na discussão sobre o mesmo uma das alunas contestou a prisão especial para 

portadores de diplomas do Ensino Superior, considerando tal lei uma das formas de 

discriminação praticadas pela justiça. Alguns de seus colegas apoiaram sua fala 

afirmando que se uma pessoa conseguiu chegar ao Ensino Superior provavelmente 

teria mais oportunidade de viver honestamente. As discussões no geral foram muito 

produtivas porque além dos problemas apontados nos textos os alunos apontaram 

outros assuntos. 

A terceira etapa consistiu na organização da turma para a realização de 

apresentações no formato do Teatro do oprimido com base nos temas tratados nas 

etapas anteriores. Além de representar, os alunos teriam a oportunidade de refletir 

sobre seus roteiros enquanto o encenavam e de discuti-los com seus colegas. A 

técnica criada pelo dramaturgo Augusto Boal foi utilizada pelo mesmo para fins 

didáticos com base na pedagogia do oprimido de Paulo Freire 

O Teatro do Oprimido, de acordo com o próprio Boal, pretende transformar 

o espectador, com o recurso da quarta parede, em sujeito atuante, 

transformador da ação dramática que lhe é apresentada, de forma que ele 

mesmo, espectador, passe a protagonista e transformador da ação 

dramática. A ideia central é que o espectador ensaie a sua própria 

revolução sem delegar papéis aos personagens, desta forma 

conscientizando-se da sua autonomia diante dos fatos cotidianos, indo em 

direção a sua real liberdade de ação, sendo todos “espectadores”, ou seja, 

atores e espectadores da ação dramática e da própria vida.1 

 

Os grupos discutiram e pesquisaram sobre os seguintes temas para elaborar seus 

roteiros:  

1. Fatores que contribuem para a intensificação da violência urbana  

2. Fatores que contribuem para a participação de menores em crimes violentos  

3. A abordagem que a mídia faz da violência  

                                                 
1 PARANÁ – SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 
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4. Criminalização da pobreza 

5. Efeitos sociais da violência na sociedade e na escola 

 No Colégio D Pedro I,dentre os grupos formados dois não realizaram a 

apresentação. Estas alunas alegaram ter dificuldades de se apresentar em público e 

de relacionar com os demais colegas. Contudo um dos grupos se destacou em sua 

apresentação. As alunas Milena, Taiane, Danielle, Hanna, Luciane representaram 

uma situação na qual discutiram a criminalização da pobreza as alunas montaram 

um tribunal onde a aluna Taiane representou uma empregada doméstica que morava 

em uma favela e tinha um filho com uma grave doença, cujos sintomas somente 

eram amenizados mediante o uso de um remédio muito caro. No momento em que a 

aluna que representou a promotora procedeu a acusação interrompi a apresentação 

e questionei a turma sobre a utilização do argumento utilizado pela promotora. A 

aluna que se pronunciou contrária à abordagem da promotora tentou reformular a 

colocação. A representação prosseguiu até o fim quando as alunas convidaram os 

espectadores a representarem os jurados do tribunal.  

 
Andreia Cesar 
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Andreia Cesar 

 
 

 
Andreia Cesar 

 



29 
 

 

No colégio Estadual Aydano de Almeida dois grupos se destacaram. O grupo 

que abordou a criminalização da pobreza reproduziu situações nas quais as pessoas 

pobres seriam discriminadas em espaços públicos como no transporte e na praia. 

Dois alunos declararam ter passado por situações similares. A discussão sobre a 

forma mais adequada de solucionar a situação desembocou em outro tema: como 

as políticas públicas podem promover a segregação espacial. Foi citado como 

exemplo o alto valor dos transportes intermunicipais. 

 

 
Andreia Cesar 

 

 
Andreia Cesar 

 
Outro grupo que se destacou tratou dos efeitos sociais da violência na 

sociedade e na escola. Utilizaram como referência a Chacina ocorrida na Escola 
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Municipal Tasso da Silveira em 2011. Os alunos discutiram com a turma o Bullying e 

os seus efeitos além da facilidade de acesso às armas de fogo e às informações 

sobre a sua utilização.  

 
Andreia Cesar 

 
De modo geral as apresentações deram espaço a muitas discussões sobre o 

acesso democrático à cidade, a relação da mídia com os problemas sociais urbanos, 

além dos temas introduzidos pelos discentes como o tráfico de armas. A experiência 

de trazer à sala de aula um modo interativo e dinâmico de abordar fenômenos 

sociais trouxe resultados além dos esperados.  

Devo destacar a importância da disposição dos alunos para concretização 

deste trabalho. Aprendi que o corpo discente não só não tem medo, como eu supus 

num primeiro momento, tendo em vista o trabalho que teriam num período do ano 

em que todos estão sedentos pelas férias, mas anseia por mudanças na dinâmica 

das aulas. Apesar das alterações necessárias no cronograma de ação em virtude de 

reuniões ou outros imprevistos que interferiram nas aulas, o trabalho de pesquisa 

ocorreu de forma satisfatória. O interesse dos alunos transcendeu a vontade de 

obter uma nota.  As discussões dos textos abriram espaço para que os alunos 

analisassem e propusessem soluções aos problemas a eles apresentados. A 

imaginação sociológica foi estimulada a partir dos questionamentos que 

introduzimos às discussões. 

Com a técnica do Teatro do Oprimido os alunos trouxeram seu próprio 
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cotidiano para as aulas cumprindo a tarefa atribuída à sociologia de estranhamento e 

de crítica dos fenômenos sociais. A atividade os estimulou a procurar soluções para 

os problemas apresentados. Pude perceber nesta experiência um estímulo à 

formação de cidadãos críticos e capazes de transformar a realidade. 
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6. CONCLUSÃO PARCIAL 

Fazer com que os estudantes vejam as teorias e os conceitos sociológicos 

como ferramentas de compreensão dos fenômenos sociais é o desafio do professor 

de sociologia para cumprir a sua promessa. A pesquisa e a ação desenvolvida com 

as turmas para este trabalho demonstraram como as experiências e as trajetórias 

dos estudantes podem servir para estimular o seu interesse pelo que é ensinado na 

escola.  

  No momento estamos diante de uma discussão a respeito de uma Base 

Nacional Curricular. Alguns setores se opõem a essa iniciativa por considerar o risco 

de uma base nacional prejudicar a autonomia do professor e interferir nas 

peculiaridades de cada região. Em contrapartida, os setores favoráveis destacam a 

possibilidade de melhorar a organização e garantir um ensino linear nos casos em 

que os discentes precisam se deslocar em território brasileiro. 

Na Base Nacional Comum Curricular, referente ao componente curricular 

Sociologia Os conteúdos apresentados são muito relevantes. No entanto a atual 

organização da grade curricular da Secretaria de Educação do Estado do Rio de 

Janeiro é, a meu ver, um empecilho ao ensino dos temas essenciais em Sociologia, 

pois a carga horária se mostra insuficiente no primeiro e no segundo ano por dispor 

de apenas um tempo de aula por semana. 

   Na atual conjuntura, onde ainda percebemos a escola pública em crise, a 

Sociologia vê-se atualmente fragilizada. Sobretudo na Rede Estadual de Educação, 

o que ocorre desde a sua inclusão obrigatória no Ensino Médio. Analisar 

sociologicamente também esta situação pode contribuir para mudar este quadro. 

Assim como desenvolvemos outras habilidades, o olhar crítico e a “imaginação 

sociológica” são adquiridos e aperfeiçoados, com o aprendizado das Ciências 

Sociais. Então se faz necessário promover a conscientização dos alunos também 

desta crise numa instituição tão importante em suas vidas. 
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ANEXOS 
 

1. Cronograma de atividade nas turmas 

Turma 3003 CN – C. E D Pedro I 

22/10 Apresentação de conteúdo sobre Sociologia urbana 

29/10  Conclusão da apresentação de conteúdo sobre Sociologia 

urbana e da proposta do Teatro do Oprimido. 

05/11 Discussão de textos  e distribuição dos temas para a elaboração 

dos roteiros. 

1. fatores que contribuem para a intensificação da violência 

urbana – Felipe, Rafaele, Kessi, Suelen, Bárbara 

2. fatores que contribuem para a participação de menores em 

crimes violentos – Carina, Thaís, Jennifer Braz, Marcelle 

3. A abordagem que a mídia faz da violência – Aline, Natália, 

Julia, Beatriz, Monalisa 

4. criminalização da pobreza – Milena, Taiane, Danielle, 

Hanna, Luciane 

5. Efeitos sociais da violência na sociedade e na escola – 

12/11 Apresentação dos trabalhos 

19/11/15 Apresentação dos trabalhos  
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Turma 3005 – C.E Aydano de Almeida 

22/10 Apresentação de conteúdo sobre Sociologia urbana 

29/10  Conclusão da apresentação de conteúdo sobre Sociologia 

urbana e da proposta do Teatro do Oprimido. 

05/11 Discussão de textos  e Distribuição dos temas para a elaboração 

dos roteiros. 

1. fatores que contribuem para a intensificação da violência 

urbana –  não apresentado, 

2. fatores que contribuem para a participação de menores em 

crimes violentos – Karolina, Lucas, Daniel, Ronaldo, 

Beatriz Gomes, Isabelle e Paulo. 

3. A abordagem que a mídia faz da violência – Rauan 

Melissa, Talissa, Beatriz e Vitória. 

4. criminalização da pobreza – Patrick, Larissa, Esther, 

Thays, Ana Carolina. 

5. Bullying e violência psicológica – Bruno, Marlom, Beatriz, 

Khauam, Raque Gabriel, Carla e Matheus. 

6. Violência na escola – Adrielle, Tayane, Celso e Tayná 

12/11 Apresentação dos trabalhos 

19/11/15 Apresentação dos trabalhos  
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2. Textos utilizados nas aulas  
 

Megaeventos e a mercantilização do espaço urbano 

A escolha do Brasil como sede para a Copa do Mundo de 2014 gerou discursos 

antagônicos sobre os benefícios e problemas para a vida nas cidades-sede. De um 

lado a visão de que a realização de eventos desse porte traria para o país uma 

grande visisbilidade na esfera internacional, acarretando o aumento do interesse 

para investimentos privados. De outro críticas são produzidas em relação ao 

aumento dos gastos públicos em obras que não seriam essenciais, além das 

transformações muitas vezes autoritárias nos espaços urbanos. 

Leia o texto a seguir e faça uma reflexão crítica às obras e às transformações 

implementadas nas cidades brasileiras a partir da realização da Copa do mundo no 

Brasil 

Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil 

Tendo-se em vista fatores econômicos, os megaeventos no Brasil parecem 

seguir a tendência verificada nas edições anteriores. No caso do evento organizado 

pela FIFA, o valor total previsto na matriz de responsabilidades, documento onde 

constam os projetos e seus respectivos custos, é de quase R$ 24 bilhões. Deste 

total, 75 % provem do governo federal, na forma de empréstimos ou investimentos 

diretos, e 23 % das demais esferas do poder público. Já a iniciativa privada contribui 

com apenas 2 % do orçamento. Quanto à divisão setorial, chama a atenção o fato 

de praticamente metade dos investimentos estarem destinados à mobilidade urbana, 

enquanto um quarto está alocado para a construção ou reforma de estádios. 

Já no caso dos preparativos para as competições organizadas pelo COI, o 

custo total previsto ultrapassa os R$ 31 bilhões, de acordo com o dossiê de 

candidatura. Destes, mais de R$ 14 bilhões (45%) serão utilizados apenas para 

“estradas, ferrovias e legado urbano”, enquanto em torno de R$ 4,5 bilhões (15%) 

serão gastos na construção de instalações esportivas e vilas olímpica e de mídia. 

Analisando os dados descritos acima, destaca-se, em primeiro lugar, a 

contribuição maciça de dinheiro público frente à participação praticamente residual 

da iniciativa privada, embora estas informações tenham sido divulgadas apenas no 
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que se refere à Copa do Mundo. Além disso, é notável a soma dos investimentos 

direcionados à implementação de nova infraestrutura urbana. Portanto, parece se 

confirmar a tendência de orçamentos públicos inflados, constatada na análise das 

edições anteriores, formados majoritariamente por investimentos com grande 

potencial de ocasionar reestruturações urbanas, isto é, por grandes projetos de 

mobilidade e de equipamentos coletivos. 

No que tange aos custos sociais relacionados a tais investimentos e projetos, 

os dados aferidos também indicam a tendência à repetição dos registros 

encontrados nas últimas décadas. Algumas estimativas apontam que cerca de 

170.000 pessoas terão sido removidas de suas casas até 2016 no país. Há, ainda, 

diversos depoimentos de moradores em situação de ameaça de remoção 

reclamando por maior transparência nos atos do poder público (SANTOS JUNIOR, 

2011). Nas doze cidades-sede tem se percebido a repetição de determinados 

padrões de atuação do Estado envolvendo a repressão a famílias que procuram 

resistir à violação de seu direito à moradia, o que geralmente está vinculado à 

valorização e especulação imobiliária local. 

Organizações defensoras de direitos humanos também têm articulado 

denúncias sobre impactos sofridos por outros grupos vulneráveis. Trabalhadores 

informais estão sendo sistematicamente excluídos das futuras áreas de restrição 

comercial em torno dos estádios através de inovações legislativas nacionais e locais. 

O mesmo se aplica ao caso dos direitos do torcedor, cujas associações 

representativas vêm denunciando processos de elitização e de cerceamento da 

liberdade de expressão atualmente em curso nos estádios, prevendo inclusive uma 

agudização durante as competições internacionais dos próximos anos. 

Portanto, a repetição de práticas de planejamento de megaeventos esportivos 

no Brasil baseadas em orçamentos públicos inflados, grandes projetos urbanos e 

várias violações de direitos humanos reforça a necessidade premente e já 

anunciada de que os novos arranjos institucionais responsáveis por este 

planejamento possuam canais de ampla participação popular em seus processos 

decisórios, sobretudo daqueles grupos mais vulneráveis. 

Fonte: Observatório de Favelas 
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"Acontecerá de novo", diz sociólogo francês 
 

SÉRGIO DÁVILA 

da Folha de S.Paulo, em Washington 

Ataques como os do fim de semana devem ocorrer de novo e só podem ser 

evitados se as elites políticas brasileiras e o governo do país contra-atacarem no 

campo social, não no criminal. Polêmica, essa é a opinião de um especialista no 

assunto: Loïc Wacquant, 46, professor de sociologia da Universidade da Califórnia 

em Berkeley e pesquisador do Centro de Sociologia Européia em Paris. 

Francês, ganhador do prêmio da Fundação MacArthur, o "prêmio dos gênios", 

ele estudou no Brasil as desigualdades sociais, o sistema carcerário e o judicial, 

visitas que renderam livros como "As Prisões da Miséria" (Jorge Zahar, 2001), "Punir 

os Pobres - A Nova Gestão da Miséria nos EUA" (Freitas Bastos Editora, 2001) e 

"As Duas Faces do Gueto" (sai em setembro pela Boitempo Editorial). 

A seguir, os principais trechos da entrevista à Folha: 

Folha - Por que a situação em São Paulo chegou a esse ponto? 

Loïc Wacquant - Porque nas últimas décadas as elites políticas brasileiras têm 

usado o estado penal --polícia, tribunais e sistema judiciário-- como o único 

instrumento não só de controle da criminalidade como de distribuição de renda e fim 

da pobreza urbana. 

Expandir esse estado não fará nada para acabar com as causas do crime, 

especialmente quando o próprio governo não respeita as leis pelas quais deve zelar: 

a polícia de São Paulo mata mais que as polícias de todos os países da Europa 

juntos, e com uma quase impunidade. Os tribunais agem sabidamente com 

preconceito de classe e raça. E o sistema prisional é um "campo de concentração" 

dos muito pobres. Como você pode esperar que esse trio calamitoso ajude a 

estabelecer a "justiça"? 

A manutenção do que chamo de estado penal só faz com que a violência 

institucionalizada alimente a violência criminosa e faça com que as pessoas tenham 

medo da polícia. Cria um vácuo que o crime organizado sabe muito bem preencher. 

Isso permite a eles que cresçam e sejam tão poderosos e ousados a ponto de 

desafiar abertamente o Estado e seu monopólio do uso da violência. 

Folha - O sr. acha que os ataques acontecerão de novo? 

Wacquant - Sim, pode-se prever que acontecerão de novo e de novo, pelo menos 
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enquanto as elites políticas se recusarem a encarar de frente as desigualdades 

vertiginosas. Nenhuma sociedade democrática na face da Terra pode combater o 

crime apenas com seu aparato policial-judiciário. 

Quais os remédios? Os de sempre: educação, emprego, seguro para os 

desempregados e uma rede social para os mais pobres. O Brasil paga com violência 

criminal sua recusa injustificável de encarar sua desigualdade social. 

Folha - Uma política de "tolerância zero", a la Rudolph Giuliani quando prefeito de 

Nova York, poderia ajudar a resolver o problema? 

Wacquant - Seria um erro duplo. Primeiro porque a queda espetacular do crime em 

Nova York não teve nada a ver com a política de "tolerância zero" de Giuliani, já 

estava em curso quando o prefeito apareceu na cena e acontecia em outras cidades 

norte-americanas e mesmo canadenses, em lugares que não aplicaram tal política. 

Segundo porque, no Brasil, aumentar o poder da polícia equivale a restabelecer a 

ditadura sobre os pobres e a destruir ainda mais as bases democráticas do Estado. 

Folha - E a pena de morte? 

Wacquant - Nunca teve efeito definitivo em crimes violentos em nenhum país, por 

que haveria de ter no Brasil? Por que bandidos profissionais, que estão na indústria 

da violência, temeriam a morte quando eles a vêem diariamente ao redor deles, 

quando eles matam e são mortos rotineiramente? 

Folha - O sr. esteve no Brasil algumas vezes. Teve medo? 

Wacquant - Estive sete vezes na última década. Percebi uma mudança significativa 

ao longo desse período, com o medo da violência crescendo e se espalhando. Se as 

elites não se movimentarem, esse medo jogará o país em um ciclo vicioso e mortal. 

O presidente Lula declarou em Viena, no último fim de semana, que a causa da 

violência é a falta de programas sociais. Ele está certo, mas são só palavras. Agora, 

nós precisamos ver as ações, e elas estão no campo social, não no campo criminal. 

Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO. Disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u121505.shtml. Acesso em 11 de 

novembro de 2015 
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Prefeito rejeita livro didático que aponta facções criminosas de favelas 
O Globo 

RIO - A prefeitura do Rio pretende vetar a adoção do livro didático “Geografia — 

sociedade e cotidiano”, dos professores Dadá Martins, Francisco Bigotto e Márcio 

Vitiello, indicado pelo Ministério da Educação para a sexta série das escolas 

públicas. Em seu ex-blog, ontem, o prefeito Cesar Maia fez críticas veementes ao 

conteúdo do livro, da editora Escala Educacional, ao qual teve acesso graças a um 

grupo de professoras indignadas. Segundo o prefeito, na página 10 do primeiro 

capítulo, consta um mapa do Rio com a indicação de qual facção criminosa 

comanda cada uma das favelas cariocas. O título do mapa é “Áreas de atuação de 

grupos de tráfico de drogas no Rio de Janeiro”. 

“Será que o Ministério da Educação analisou esse material ‘pedagógico’? Será que 

autorizou sua circulação pelo Brasil para crianças de 12 anos? Professores estão se 

mobilizando para pedir na Justiça a proibição da circulação desse panfleto, que é um 

atentado ao ensino de geografia para crianças de 12 anos. Que tal incluir mapas de 

estupro, chacinas, assassinatos de velhinhas... em novas edições?”, diz o prefeito, 

na nota “A geografia do Ministério da Educação”. 

Cesar Maia também critica as fotos reproduzidas no livro. Em uma delas, aparece 

um policial civil de colete, numa operação “na Favela da Gota (sic), no Complexo do 

Alemão, à procura um traficante que tentou invadir a Favela da Rocinha na guerra 

pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro, em 2004”. O prefeito escreveu: “Obs desse 

ex-blog: não é Gota, é Grota”. 

— O conteúdo do livro é uma aberração para crianças de 12 anos. Entregar um livro 

tratando de tráfico de drogas, localização das quadrilhas, Comando Vermelho? 

Supõe-se que é um livro de geografia, sociedade e cotidiano. Eles acham que isso é 

cotidiano para crianças de 12 anos? É uma coisa inacreditável que a equipe técnica 

do Ministério da Educação tenha deixado passar isso — disse o prefeito ontem, 

antes de informar que a ordem de vetar o livro no Rio partirá da Secretaria municipal 

de Educação. 

Para Alex Trentino, professor de geografia e diretor do Sindicato Estadual dos 

Profissionais de Educação (Sepe), o conteúdo do material didático é mesmo 

inadequado para alunos da sexta série. 

— O conteúdo até tem a ver com o que é abordado nesse ano letivo, que é a 

geografia do Brasil, mas a forma da abordagem é totalmente inadequada — disse 
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Alex, que não conhece o livro. — Como acontece de tempos em tempos, este é um 

ano de escolha dos livros que serão adotados pelas escolas da rede pública. O MEC 

manda uma seleção de cerca de 15 livros para cada disciplina, e cada escola 

escolhe o que deseja adotar. Portanto, a decisão é de cada escola. 

No site Bestbooks, cada livro da coleção “Geografia — sociedade e cotidiano” (da 

quinta à oitava série) custa, em média, R$ 50. Segundo o site, os volumes trabalham 

com uma proposta pedagógica moderna e os assuntos partem do cotidiano do 

aluno. Procurados pelo GLOBO em São Paulo, os autores não foram encontrados 

para comentar o caso. 

 

Fonte: O GLOBO. Disponível em http://extra.globo.com/noticias/rio/prefeito-rejeita-

livro-didatico-que-aponta-faccoes-criminosas-de-favelas-705253.html. Acesso em  

10 de novembro de 2015. 
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JB ONLINE 
“Geografia do Crime nas escolas” 
 
O Ministério da Educação recomendou a professores da rede pública um livro 

didático em que o aluno conhece o nome das favelas do Rio de acordo com o 

domínio das facções do tráfico. O livro de geografia, destinado a alunos da 6ª série - 

entre 12 e 13 anos faz parte da lista do guia do Plano Nacional do Livro Didático 

para o próximo ano letivo e recebeu duras críticas do Prefeito Cesar Maia, que 

questionou o caráter pedagógico da lição.  

Intitulado Geografia sociedade e cotidiano: espaço brasileiro, da editora Escala 

Educacional, o livro traz na página 10 um mapa da cidade com o título: Áreas de 

atuação dos grupos de tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Na ilustração, por sinal 

desatualizada, cada favela ganha um ponto colorido com uma legenda relacionando-

a à cada facção: Comando Vermelho, Terceiro Comando e Amigos dos Amigos.  

O mapa é colocado dentro do capítulo que explica as diferentes formas que a 

sociedade encontra para delimitar territórios. Desde as formas oficiais até a 

demarcação do tráfico. Em seu boletim diário divulgado pela internet, o Prefeito 

Cesar Maia informou que professores da rede pública vão pedir na Justiça a 

proibição da circulação do mapa, que chama de atentado ao ensino de geografia. A 

adoção do livro distribuído gratuitamente pelo Governo Federal não é obrigatória. No 

mesmo comentário, Cesar ironiza: Que tal incluir mapas de estupro, chacinas...em 

novas edições? 

A professora Maria Adailza Martins, uma das autoras do livro, defende o conteúdo e 

justifica que uma criança de 12 anos não pode ser privada de explicações sobre a 

realidade. Quando uma criança fica um mês sem aulas no Complexo do Alemão por 

causa de tiroteios, merece saber que os territórios também são, infelizmente, 

determinados pelo tráfico, na ausência do poder público diz. 

 

 Fonte: Conselho Nacional de Poíticas sobre Drogas. Disponível em 

http://www.obid.senad.gov.br/portais/CONAD/conteudo/web/noticia/ler_noticia.php?i

d_noticia=11005. Acesso em 05 de Outubro de 2015 
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