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RESUMO

Georgia da Conceição Reis.  CARTAS URBANAS:  TRABALHO ETNOGRÁFICO COMO
METOLOGIA DE ENSINO DE SOCIOLOGIA. Ano.2015 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.

O  trabalho  Cartas  Urbanas  é  inspirado  no  projeto  homônimo  realizado  pela  equipe  de
Sociologia do Colégio Pedro II.  Nele os alunos descrevem o espaço urbano onde vivem
através de cartas; tais cartas são analisadas a partir dos conceitos sociológicos trabalhados
em sala de aula. Dentre os objetivos estão exercitar a Imaginação Sociológica dos alunos,
criticizar  os  principais  problemas  sociais  e  sociológicos  que  cercam  suas  realidades;
contribuir para a cidadania plena. A metodologia escolhida foi a pesquisa-ação que visa a
interlocução  da  pesquisa  empírica  e  a  prática  real  da  teoria  estudada.  O  trabalho  foi
realizado com duas turmas de dois ciep's da rede estadual do Rio de Janeiro, em ambos os
alunos realizaram com êxito as atividades propostas. Tal experimento mostra a possibilidade
de pensar  diferentes estratégias de ensino de sociologia,  ou ainda,  a transformação de
aulas tradicionais e massantes em trabalhos conjuntos entre professor e aluno que visa a
realização de uma sociologia na, para e com a educação básica.

Palavras-chave:  ensino  de  sociologia,  etnografia  na  educação  básica,  sociologia  na
educação básica, pesquisa-ação, processo de urbanização.
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1 INTRODUÇÃO

Utilizar  um  trabalho  de  cunho  etnográfico  como  metodologia  de  ensino  é  uma

tentativa de chegar ao objetivo principal da Sociologia no Ensino Médio, que segundo as

últimas pesquisas na área, sobre as quais falaremos adiante, é criar/exercitar a Imaginação

Sociológica dos alunos,  através da desnaturalização e do estranhamento dos fenômenos

sociais.. Para tanto a pesquisa deve estar em constante diálogo com a as aulas ministradas,

e porque não utilizar um método comum nas Ciências Sociais – a etnografia – para nos

aproximarmos o máximo possível de tal objetivo.

O projeto Cartas Urbanas é uma iniciativa da equipe de Sociologia do Colégio Pedro

II. A proposta foi um “jogo” entre os alunos do terceiro ano de todos os campis do Colégio.

Eles deveriam escrever uma carta descrevendo o que viam de suas janelas – todo o espaço

urbano – e essas cartas seriam trocadas através dos Correios entre os diferentes campis.

Inicialmente, a ideia foi muito bem recebida pelos alunos; grande parte das turmas

que acompanhei  participou,  escrevendo,  recebendo e analisando as  cartas.  No entanto,

muitas  cartas  se  perderam  entre  a  escrita  dos  alunos  e  o  recebimento  das  cartas  –

possivelmente o fato de os próprios alunos serem responsáveis por enviar as cartas pelos

Correios foi um fator relevante desse insucesso. 

Analisando o currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro, as diferentes realidades

vividas pelos alunos, a necessidade de relacionar a formação na Residência Docente com

as aulas na Educação Básica e tendo tido interesse no trabalho proposto pela equipe de

Sociologia do CPII, considerei apropriado efetivar este Projeto no segundo bimestre letivo de

2015 (de acordo com o calendário da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro).

O  trabalho  de  escrita  da  carta  se  aproxima  da  “definição”  de  etnografia.  Logo,

compreendendo  a  importância  da  pesquisa  na  sala  de  aula  adaptamos  a  iniciativa  do

Colégio Pedro II para a realidade da Rede Estadual do Rio de Janeiro. É fato que o projeto

sofreu  algumas  adaptações,  para  tanto,  chamamos  de  adaptação.  As  escolas  onde

realizamos o projetos foram as onde eu leciono, e as turmas, as de 3º ano.

A iniciativa também foi bem recebida por esses alunos, a grande maioria da turma

participou com entusiasmos das atividades propostas trazendo resultados significativos ao

trabalho,  e  mostrando  a  real  possibilidade  de  sucesso  na  utilização  de  diferentes

metodologias na sala de aula de quaisquer escolas.

Relacionar a teoria – pesquisa – com nossa realidade escolar é um grande desafia

dos  professores  atualmente,  e  esse  trabalho  me possibilitou  praticar  a  tão  desejada

“pesquisa-ação”  da  qual  falaremos  nesse  trabalho,  e  que  na  minha perspectiva,

conseguimos realizar.
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O trabalho pretendeu utilizar uma realidade específica para pensar as possibilidades

de melhoria do processo ensino-aprendizagem, principalmente no que se refere ao ensino

de sociologia; no entanto, sabemos que as salas de aula se diferem, no tempo, no espaço e

no lugar, mas pensamos que é possível utilizar exemplos, modelos e experiências a fim de

guiar e melhorar nossas próprias práticas.

Conforme apontam Oliveira & Lima (2014) a utilização de etnografias nas aulas de

sociologia seria uma forma de efetivar a relação entre a vida do aluno e o contexto social no

qual  está inserido.  Isso porque a etnografia  é um método de pesquisa que possibilita  a

interação do pesquisador com o campo de estudo a partir da observação – que pode ou não

ser participante – e possibilita ao aluno refletir sobre a própria realidade social, cultural e

política de sua cidade.

Trabalho em dois Ciep's estaduais do Rio, um deles fica em Santíssimo – zona oeste

do municio do Rio de Janeiro – e o outro fica no Jardim Paraíso – interior do município de

Nova Iguaçu; trabalho com todas as séries do Ensino Médio com a disciplina Sociologia, e

devido  ao  conteúdo  programático  das  turmas  e  os  conceitos  utilizados  para  o  projeto,

também realizei a atividades apenas com as turmas do terceiro ano.

Nas  duas  escolas  onde  leciono  possuo  bastante  autonomia  para  realização  de

atividades  diferenciadas,  projetos,  entre  outros.  Entendo  que  isso  ocorra  principalmente

devido  ao  “grau  de  importância”  de  cada  disciplina.  Português  e  matemática  são  por

exemplo, as disciplinas “mais importantes”, elas são mais fiscalizadas pela Secretaria de

Educação, e com isso, também costumam ter seu método e conteúdo mais “engessados”.

O Ciep 223 se localiza em Santíssimo, em torno do Ciep ficam alguns condomínios e

pequenos sub-bairro de classes C e D. A maioria dos alunos mora nas proximidades da

escola,  logo  pertencem  a  essas  camadas  sociais;  um  pequeno  grupo  mora  nas

comunidades que existem na região, um pouco mais afastadas do colégio.

Como a maioria dos alunos pertencem à classe C, segundo os critérios do IBGE,

eles trazem consigo perspectivas de uma classe superior, e tendências ao afastamento das

classes populares, se demonstrando por vezes indiferentes às questões que classes mais

baixas apresentam, mesmo estando numa situação econômica próxima à situações deles.

O Ciep 359 se localiza num bairro periférico de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense; numa

área que pode ser chamada de favela, visto as condições das famílias e a constante guerra

entre facções nas proximidades da Unidade escolar. Com isso temos alunos das camadas

populares, onde os pais são em sua maioria trabalhares braçais, parte considerável dos

alunos recebe benefícios do governo Federal tal como o Programa Bolsa Família.

Nosso  público  mantém  tendências  à  aceitação  de  sua  condição  econômica  –
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possivelmente  devido  a  um  forte  trabalho  das  mídias  –  tendo  poucas  perspectivas

educacionais,  como  Ensino  Superior,  esse  comportamento  dificulta  nosso  trabalho  no

sentido  de  haver  um  real  comprometimento  dos  alunos  em  nenhuma  das  etapas  da

Educação Básica, sendo ainda pior no Ensino Médio onde o mundo do trabalho passa ser

uma opção mais plausível na realidade social onde vivem. 

Os alunos do terceiro ano do Ensino Médio também costumam ter  um perfil  um

pouco diferente dos demais alunos. Esses “resistiram” até o fim (chegaram ao último ano da

educação  básica)  e  costumam  demostrar  mais  interesse  pelas  atividades  propostas  e

comprometimento com os projetos.

2 OBJETIVOS

 Objetivos Gerais

 Exercitar a Imaginação Sociológica dos alunos;

Utilizar a imaginação sociológica nas aulas de sociologia é um dos objetivos mais

citados  pelos  profissionais  da  área  atualmente.  Nos  diversos  encontros  de  Ensino  de

Sociologia o tema vem sendo discutido, e o consenso entre os professores o coloca como

principal  objetivo  das  aulas  de  sociologia.  No  minicurso  “A  Imaginação  Sociológica:

desenvolvendo o raciocínio sociológico nas aulas com jovens e adolescentes.(Experiências

e  Práticas  de  Ensino)”  oferecido  no  Simpósio  Estadual  de  Sociologia,  promovido  pela

Secretaria de Estado de Educação do Paraná, nos dias 20 a 22 de Junho de 2005, em

Curitiba-PR a professora Ileizi Fiorelli Silva apresenta algumas de suas experiências em sala

de aula com a utilização da Imaginação Sociológica como objetivo principal das aulas. 

Relacionar a vida dos alunos e os conceitos sociológicos, tal como propõe Wright

Mills em sua obra homônima “A Imaginação Sociológica”. Segundo o autor o conceito se

refere  a  capacidade  do  individuo  de  se  perceber  como  parte  de  uma  estrutura  maior;

relacionar a biografia – história de vida de cada um – e a história – fatos e acontecimentos

históricos que mudam ou influenciam a vida de um grupo de indivíduos – podendo assim

perceber que sua vida está relacionada com fatos “maiores” (Mills, 1975).

 Desnaturalizar  os  principais  problemas  sociais  e  sociológicos  que  cercam  suas
realidades;

O termo “criticizar”,  comum nas Ciências  Sociais,  se refere ao processo de tornar  algo
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crítico. É fato de muitos problemas assolam os moradores do Estado do Rio de Janeiro, mas

infelizmente, nem sempre esses problemas são encarados de forma crítica pelos cidadãos,

e a Sociologia no Ensino Médio também tem como compromisso contribuir nesse processo. 

 Contribuir  para que  os  estudantes  possam  conhecer  seus  direitos  e  lutar  por

cidadania plena;Segundo os parâmetros curriculares do Ensino Médio, é função da

escola formar alunos – cidadãos, e a Sociologia pretende realizar de feito a partir da

concepção da Cidadania Plena, onde o indivíduo além de ter conhecimento de seu

papel  social,  seus  direitos  e  deveres,  também  trabalhar  de  forma  ativa  para  a

melhoria da comunidade onde vive. 

Objetivos Específicos

 Compreender o processo de urbanização;

O  aluno  deve  a  partir  das  aulas  de  explicação  conceitual  compreender  o  conceito  de

urbanização, para então, na realização do projeto poder relacionar a escrita de sua carta

com o conteúdo apreendido nas aulas. Da mesma forma, durante a análise da carta dos

colegas ele deve perceber que para além de descrição da paisagem da janela de cada um,

estamos fazendo uma análise do espaço urbana onde eles vivem.

 Descrever de forma critica e clara a realidade urbana onde reside;

O aluno deverá escrever uma descrição clara da paisagem que vê de sua janela,  essa

descrição  deve  levar  em  consideração  o  posicionamento  crítico  e  o  olhar

científico/sociológico que lhes serão apresentados quando o modelo das cartas for exposto.

 Identificar e relembrar e conceitos trabalhados da disciplina em bimestres anteriores;

Durante a análise das cartas dos colegas, o aluno buscará conceitos sociológicos presentes

na descrição, logo ele deverá se utilizar de diversos conceitos trabalhados nos bimestres

anteriores,  ou ainda das demais  séries  do Ensino  Médio.  Esse  exercício  possibilitará  a

fixação dos conceitos, além de ser uma “revisão” para o tão esperado por eles ENEM.
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3 JUSTIFICATIVA

Utilizar a etnografia na sala de aula é uma tentativa de aproximar a sociologia aos

alunos  do  ensino  médio.  A educação  básica,  mais  especificamente,  o  ensino  médio,

apresenta  uma  forte  crise  sobre  seus  saberes,  sua  função,  e  principalmente,  sua

atratividade frente aos jovens no Brasil. Metologias diferenciadas pode ser uma forma de

utilizar essa tão aclamada pela Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, “atratividade”. As

ciências sociais por sua vez também vivência tempos difíceis. Pergunta-se sua função e sua

real importância na sociedade atual, sua entrada – desde 2009 – como disciplina obrigatória

do ensino médio, pode ser uma das muitas maneiras de respondermos o “para quê e para

quem” que tem sido perguntado aos sociólogos no Brasil.

 Por uma sociologia pública

A obra de Michel  Burawoy e Ruy Braga por  uma Sociologia Pública,  Burawoy &

Braga (2006) retrata muita bem um fenômeno que ocorre nos últimos anos no campo da

sociologia. É feito um convite os sociólogos e os aspirantes à profissão para um debate

sobre o papel da Sociologia na Sociedade, quem são os sociólogos que temos e para quê e

para quem é feita sua Sociologia.

Para Burawoy e Braga (2006), precisamos retomar as questões principais e

que realmente interferem na vida da sociedade, e não apenas da minoria dominante que

nela vive e, para isso, os autores sugerem, o sociólogo, o profissional engajado.

 O profissional engajado trabalharia em busca dos interesses da comunidade em que

vive, ele conhece esses interesses, pois está em constante diálogo com esse público, sua

Sociologia é feita para esses e prevê a melhoria da qualidade de vida de todos os sujeitos

que a compõe essa comunidade.

O sociólogo público passa a ser então o profissional engajado, comprometido com a

Sociedade, e cabe também a ele o desafio de “Abrir as Ciências Sociais, para quê e para

quem?”

Para quê a abertura das Ciências Sociais? Para diminuir  as desigualdades,  para

apoderar os despossuídos do que lhes foi desapropriado, para enfim tornar a Sociologia

novamente o que fora no seu início, possibilidade de mudança social; e para quem? Ora,

para  os  despossuídos,  excluídos,  a  população  que  mantém  o  universo  em  pleno

funcionamento, e que para os dominantes serve apenas como massa de manutenção da

“ordem e do progresso”,  o progresso que degrada as humanidades e os humanos,  e a

ordem que exclui e segrega a população.
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Esse  profissional  deve  estar  ciente  das  problemáticas  existentes  nesse  meio  de

exclusões  e  a  sociologia  para  políticas  públicas  pode  auxiliá-lo  nesse  aspecto,  esse

sociólogo pode utilizá-las para fazer tais descobertas e posteriormente torná-las políticas

públicas.

Ruy Braga exemplifica o Sociólogo engajado na figura do professor de sociologia, de

certo, esse profissional tem muitas maneiras de exercer sua função; primeiramente, ele se

encontra num espaço rico de diversidade, indivíduos e de “públicos” para sua sociologia.

O Professor de Sociologia, pode e deve tornar a sua profissão, a docência, uma

forma de engajamento profissional; sua autonomia lhe possibilita discursar em sala de aula,

sua função é ensinar sociologia.

A prática pedagógica engajada e preocupada com a qualidade da educação básica

pode ser uma forma de tornar essas premissas ações práticas. Na sala de aula, quando

buscamos fazer uma sociologia combativa no sentido de combater uma escola que não é

pensada para a diversidade de alunos que a compõe, estamos nos tornando profissionais

engajados.

Perrenoud (2010) diz que as escolas são organizadas sem considerar a diversidade

dos  seus  estudantes.  De  acordo  com Oliveira  &  Lima (2014)  elas  se  caracterizam por

reproduzir a ideologia e práticas das classes dominantes. Estudantes da periferia não se

veem nessa escola, por isso a dificuldade relatada anteriormente de permanecer nela.

Atualmente, as escolas estaduais do Rio de Janeiro apresentam condições quase

insalubres para seus profissionais e estudantes. Salas de aula sem ar-condicionados, salas

lotadas, e para a sociologia se torna ainda mais difícil trabalhar com apenas 50 minutos

semanais, aumentando consideravelmente a quantidade de diários de classe e alunos por

professor – um professor com uma matrícula de 16 horas semanais chega a ter 400 alunos. 

Diante  de  tantas  problemáticas,  quando  nós,  professores  da  Educação  Básica,

mudamos nossa metodologia de ensino a fim de construir  uma escola que represente o

aluno, estamos sim, transformando essa escola doutrinadora e servente à classe dominante

em uma escola construída pelos alunos e para os alunos. 
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4 METODOLOGIA

A dicotomia  professor  X  pesquisador  aparece  em  diversos  espaços,  o  campo

educacional não é uma exceção. Pensar a “importância” de cada um dos profissionais e

hierarquizá-los  mantém um padrão de  desvalorização do  professor  e  endeusamento  da

pesquisa. 

A divisão  de  algumas  graduações  entre  licenciatura  e  bacharelado  manteve,  ou

ainda,  agravou o conflito entre as áreas.  No entanto,  seria possível um profissional  que

conhece a realidade de uma sala de aula realizar com qualidade uma pesquisa sobre esse

espaço, ou os indivíduos que o compõe? Por outro lado, pode o profissional da educação

transmitir, criar e/ou trocar conhecimentos sem realizar a pesquisa?

Acreditando  na  necessidade  imediatada  de  interlocução  entre  a  pesquisa  e  a

realidade da sala de aula que a Pesquisa-ação foi a metodologia escolhida para a realização

desse trabalho.

Nas palavras de THIOLLENT(1996):

“a pesquisa-ação é um tipo  de pesquisa  social  com base  empírica que é concebida e  

realizada em estreita associação com uma ação ou tom a resolução de um problema coletivo 

e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema 

estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.”

Nesse caso, a pesquisa-ação é uma alternativa que pretende realizar com mesmo

rigor da pesquisa empírica um trabalho que vá além da teoria. Para o autor, a metodologia

requer exigência teórica e prática. A mesma, até então, fora utilizada para pesquisas com

indivíduos, grupos pequenos, algumas instituições de pequeno e médio porte. A estratégia é

comum  nas  áreas  da  educação,  comunicação,  serviço  social  e  militâncias,  mas  nada

restringe outros campos de utilizaram a metologia.

Dessa forma,  a metodologia escolhida pretende não apenas incluir  os alunos na

realidade  pesquisada,  mas  prevê  uma  mudança  ou  alteração  qualitativa  na  realidade

estudada. Quando os alunos são convidados a realizar o trabalho de cunho etnográfico,

estamos  utilizando  a  realidade  deles  e  suas  experiências  para  trabalhar  o  conceito

estudado. 

Essa tentativa passa pelo que teorizamos sobre o ensino de sociologia e chega a

mudança da prática em sala de aula, se tornando a aplicação da teoria, tal como prevê a

pesquisa-ação,  como  afirma  THIOLLENT, “pesquisa-ação  enquanto  estratégia  de

conhecimento voltada a resolução de problemas do mundo real.”
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5 EMBASAMENTO TEÓRICO

De acordo  com a Lei  11.684  de  2  de  junho de  2008. A Sociologia  é  hoje  uma

disciplina obrigatória em todas as séries do Ensino Médio no Estado do Rio de Janeiro. No

entanto,  para que isso fosse possível  passamos por um longo percurso de inserções e

reinserções, interesses políticos e muita luta de movimentos sociais, instituições e diversos

atores interessados na disciplina e na propagação da mesma.

De  acordo  com  as  OCN's  de  Sociologia  (2006)  a  primeira  proposta  de

implementação  da  Sociologia  na  Educação  Básica  foi  feita  pelo  então  deputado  Ruy

Barbosa.  Mas  é  em 1980  com a  reforma Benjamin  Constant  que  a  disciplina  se  torna

obrigatória na Escola do Exército, logo após inclui no Ginásio Nacional (Pedro II) a disciplina

Sociologia e Moral e mais tarde a escola normal também inclui a disciplina. 

Entre 1891 e 1941 a disciplina tem um lento processo de institucionalização, com

idas e vinda da disciplina destaca-se a Reforma Rocha Vaz que inclui a disciplina no Ensino

Secundário no decreto 16.782; a Introdução da disciplina no Colégio Pedro II; a inserção em

Pernambuco;  e outros marcos.  Infelizmente a disciplina não é consolidada na Educação

Básica e desaparece dos currículos como disciplina obrigatória no período de 1942 a 1981. 

Em 1981 com a criação da Associação de Profissional dos Sociólogos do Estado do

Rio  de Janeiro,  que lutou junto a  Centros Acadêmicos,  e outros  atores para a inclusão

definitiva da disciplina nos currículos. Nesse momento dá-se início a um longo período de

reinserção gradativa da disciplina.

Em 1985 Sociologia é inserida como disciplina no 2º grau em Brasília;  em 1986,

Pará, Pernambuco e Rio Grande do Sul fazem o mesmo; no ano de 1989 é a vez de Minas

Gerais  tornar  a  disciplina  obrigatória.  Mas  é  em  2008  com  a  Lei  11.684/2008  que  a

Sociologia se torna disciplina obrigatória em todas as séries do Ensino Médio.

A partir  desse  momento  o  desafio  é  se  refere  a  quantidade  de  tempos  que  a

disciplina dispõe. Antes somavam 6, dois em cada ano,  e hoje se restringe a 4,  um no

primeiro ano, um no segundo e dois no terceiro ano.

Depois dos debates acerca da implementação da disciplina, e a ainda presente luta

para a maior quantidade de tempo possível de aulas, chegamos à discussão que pode ser

considera a mais importante, a metodologia de ensino. Agora que podemos ministrar nossa

disciplina  na educação básica, como faremos?

Os encontros de sociologia e ensino de sociologia trazem debates exaustivos porém

de extrema necessidade sobre  as metodologias  de ensino,  o  papel  da disciplina  e sua
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relação com a pesquisa acadêmica.

Destaca-se nesse debate temas considerados essenciais em qualquer debate sobre

ensino  de  sociologia.  Tais  como  os  documentos  oficiais  como  embasadores  da  prática

sociológica  em  sala  de  aula;  a  Imaginação  sociológica  como objetivo  da  sociologia  no

ensino  médio;  a  sociologia  na  educação  básica  como produtora  de  conhecimento;  e  a

transposição didática como metodologia de ensino.

De  acordo  com  Tonso  (2006)  a  educação  apresenta  por  vezes  um  caráter

massificado,  onde  o  sistema  de  fast  food (forma  de  disposição  do  alimento  “rápido”,

“generalizado” e “barato”) é utilizado. Uma educação que é tem caráter generalista, é feito

em larga escala, se esforça em diminuir custo, não levando em consideração o fato de essa

“economia” ser paga pelos consumidores, ou no caso, pelos alunos. Ou seja, o fast food é

rápido, barato, e a qualidade ou variedade são levados em consideração.

Esse  sistema  levaria,  segundo  o  autor,  a  diminuição  da  autonomia  dos  alunos,

devido a padronização que oferece. Também diminuiria a identidade e a possibilidade de

emancipação  dos  consumidores  desse  sistema.  Assim  como  na  comida  fast  food,  e

educação  que  segue  o  modelo  mesmo  sendo  muito  popular  apresenta  problemas

circunstanciais e não deve ser um modelo a seguir.

Como opção  o  autor  apresenta  o  modelo  slow  food,  um movimento  surgido  na

Europa onde a alimentação de restringe a alimentos orgânicos, a valorização do produtor

local, e o respeito à estação do ano e o alimento comum a essa estação.

No campo educacional, o slow food seria uma educação que respeita a diversidade

de  seus  alunos,  valoriza  o  profissional  que  está  em  campo,  entende  o  momento  de

aprendizado de cada discente e procura produzir seus conhecimentos por conta própria.

Para Tonso (2006)  a educação (projetos) não devem ser um PF, um prato feito,

engessado que não respeite a diversidade local. Ela deve oferecer variedade e qualidade,

tal como uma refeição de qualidade. O campo técnico ou teórico não deve bastar em si, mas

incluir o lúdico, o afetivo, o regional.

A sociologia seguindo esse conceito busca uma prática de ensino que possa incluir

os alunos, seus saberes, suas realidades. Os conceitos sociológicos não bastam em si, eles

devem  ser  referência  para  embasamento  na  construção  de  outros  saberes,  de  outros

conhecimentos e quiçá outros conceitos sociológicos. 

Respeitar  a  diversidade  do  aluno  nas  aulas  sociologia  também  se  relaciona  ao

exercício  da Imaginação Sociológica,  que  é  em si  um convite  ao alunado  de participar

efetivamente  da construção de saber,  e sua vivência  é de suma importância para esse

processo.
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Uma  sociologia  tradicional,  estritamente  conceitual  e  engessada  não  consegue

dialogar  com  toda  dinâmica  da  educação  básica,  que  envolve  energia,  mudanças  e

participação dos alunos. Talvez seja essa mudança que os alunos anseiam e demostram

implicitamente em seu desinteresse por diversos temas oferecidos na educação básica.

Para tanto os conceitos não podem ser apresentados aos alunos da forma dura e

rígida tal como é ensinado nos cursos de graduação, esses devem passar por um processo

que Chevallard chamou de Transposição Didática. Conceito que refere à “adaptação” dos

conceitos complexos da ciência para conhecimentos palpáveis aos alunos.

A etnografia e o ensino de sociologia

A etnografia é a descrição do trabalho de campo, que por sua vez, é um método que

foi utilizado e denominado pela primeira vez por Malinowski (1968). Nesse aspecto, a ida ao

campo de pesquisa permite  observar  as sutilezas  das relações existentes  no ambiente,

assim como nos possibilita a quebra de paradigmas e a desnaturalização de certas praticas

e/ou ações. 

O  trabalho  etnográfico  exige  muita  prática  e  exercícios  complexos,  como  a

desnaturalização do familiar,  um etnólogo,  ou outro profissional que deseje realizar  uma

etnografia deve se dedicar a um rigoroso estudo do método e de trabalhos realizados, já que

a etnografia é peculiar a cada autor e a cada objeto estudado.

Devido a sua complexidade sabemos que nosso trabalho não prevê a elaboração de

uma etnografia. O que fizemos pode ser denominado por “trabalho de cunho etnográfico”.

Gostamos de manter a ideia da etnografia por haver a descrição feita pelas pessoas que

compõe o espaço estudado.

Nossa  tentativa  se  deu  no  sentido  de  os  alunos  realizarem  o  trabalho  com  a

perspectiva etnográfica,  visto o pouco tempo disponível,  a  inexperiência  na prática,  e a

própria intenção da sociologia na educação básica.
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6 RESULTADOS

A prática do projeto e Cartas Urbanas foi realizada durante o segundo bimestre do

ano de 2015. Foram utilizadas ao todo 14 tempos de aula (2 tempos por semana). No Ciep

223 as aulas foram às quartas e no Ciep 359 na sexta-feira. Ao todo, 68 alunos entre 17 e

21 anos participaram do trabalho. Segue o cronograma do projeto:

05 e 08/05 Introdução e convite

12 e 15/05 Conceitos Sociologia Urbana – Escola de Chicago

20 e 22/05 Continuação de conceitos – Nova Sociologia Urbana

27 e 29/05 Debate e análise dos conceitos no cotidiano dos alunos

03 e 12/06 Modelo das cartas e solicitação da elaboração das Cartas 

10 e 19/06 Análise das cartas recebidas + Entrega das fotografias

17 e 26/06 Oficinas de cartazes

1ª aula: Introdução e convite. Nessa aula foi apresentado aos alunos a proposta do

projeto cartas urbanas. O programa Residência Docente, o Colégio Pedro II, as motivações

para a realização do projeto e a intenção do mesmo fizeram parte da exposição.

Nesse momento os alunos demostraram bastante interesse pela atividade, mesmo

alegando que teriam dificuldades para fazê-lo. Eles se mostraram ainda mais interessados

quando foram comparados aos alunos do Colégio Pedro II (que fizeram a mesma atividade).

A aula foi bem descontraída, informal, o que pareceu deixar os alunos mais relaxados para a

realização da atividade. 

No Ciep 223 os alunos demostraram preocupação com os conceitos do bimestre,

indagaram se seriam prejudicados de alguma forma, principalmente com relação ao ENEM.

Já no Ciep 359 os alunos demostraram muita empolgação e entusiasmo, e se disseram

ansiosos para a escrita e leitura das cartas. 
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2ª e 3ª aula: Conceitos. Na aula seguinte fizemos uma exposição sobre os conceitos

sociológicos pertinentes ao assunto, entre eles, Escola de Chicago, Nova Sociologia e os

demais conceitos englobados nesses (Ecologia Urbana, Gentrificação, Valor de uso, Valor

de troca, etc.). O livro didático recebido pelos alunos foi o “Sociologia para jovens do século

XXI” de Luíz Fernando de Oliveira e Ricardo César Rocha da Costa que infelizmente não

aborda claramente o tema Sociologia Urbana, por isso elaborei pequenos resumos a partir

dos componentes do mesmo livro utilizado pelos alunos do CP2, “Sociologia em movimento”

de vários autores. 

Infelizmente a defasagem de referências históricas, geográficas, e até mesmo da

norma culta, com frequência é uma barreira para o ensino de conceitos sociológicos. Por

isso,  consideramos  esse  momento  crucial  na  execução  do  projeto.  Tivemos  muitas

dificuldades no papel de professor tentando realizar a transposição didática. Até mesmo o

material utilizado (livro didático) apresentou certa complexidade conceitual aos alunos. 

Ainda assim, o conteúdo foi apresentado. Reservamos duas aulas – quatro tempos – para

que fosse possível a apreensão dos conteúdos trabalhados.

4ª:  Debate. Na aula seguinte fizemos um debate mediado relacionando os temas

estudados com as questões urbanas atuais, os grandes eventos que ocorreram e ocorrerão

no Rio de Janeiro foi o ponta pé inicial do debate. A intenção era que os alunos trouxessem

exemplos de suas realidades a fim de tornar o conhecimento mais próximo deles. O debate

foi muito produtivo e a participação dos alunos ocorreu intensamente.

Esse momento foi de suma importância para avaliarmos se os conceitos da aula

anterior  haviam  sido  assimilados.  Além  de  ser  um  momento  para  fixar  tais  conceitos.

Quando  falamos  de  exemplos  práticos  do  conteúdo  da  aula  anterior,  os  alunos

demonstraram fazer um exercício lento, mas existente, de assimilação entre suas realidades

sociais e os conceitos sociológicos, ou seja, exercitar a imaginação sociológica, proposto

como um dos objetivos  do nosso trabalho.  Alguns conceitos específicos como Violência

Urbana, Luta de classe, diversidade cultural, entre outros.

5ª: Elaboração das cartas. Utilizamos três modelos para auxiliar no desenvolvimento

das cartas dos alunos. Uma fora escrita por mim, outra por meu orientador e a última por

minha companheira de curso (esses modelos também foram utilizados com os alunos do

Colégio Pedro II). Essa aula foi na sala de vídeo, com o projetor, para assim todos lerem a

carta em conjunto, as dúvidas sobre a elaboração da carta foram tiradas nesse momento,

assim como outras questões pertinentes ao projeto Feitos isto, os alunos foram incumbidos
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a desenvolver suas cartas, cada um em sua residência.

Esse momento serviu para que os alunos tivessem um exemplo da construção da carta.

Conseguimos nesse momento sanar diversas dúvidas sobre a elaboração, o conteúdo e a

estrutura que a carta deveria seguir. E como foram apresentados três exemplos, os alunos

viram que tinham autonomia sobre o conteúdo da carta, o estilo que escreveriam.

Ao receber as cartas dos alunos das duas escolas as troquei aleatoriamente entre

eles. Os alunos de Santíssimo receberam as cartas de Nova Iguaçu e os de Nova Iguaçu

receberam as cartas de Santíssimo. 

Veja a seguir alguns trechos de cartas escritas pelos alunos:

“Da minha janela não vejo muita coisa pois moro em uma vila.

Não tenho muito o que ver alí, porém ao chegar no portão, vejo uma grande diversidade de pessoas.

Diversidades raciais e financeira. Vejo pessoas com muito pouco levando seus filhos para a escola e

outros com até 2 carros 'do ano' que paga transporte pra levar seus filhos”

M. 17 anos. Ciep 223

“Vemos as mudanças ocorridas ao longo do tempo. Moramos no famoso 'Grão Pará' desde os 7 e 8

anos, ao longo desses anos já moramos em três casas diferentes no mesmo bairro, quando nos

mudamos pra cá fiquei impressionada como tinha árvores, plantas, mato demais. Perguntei a minha

mãe se iriamos morar na roça, e que lugar calmo. O que hoje em dia não é mais, mudou bastante!

(…) quando eu era pequena nas noites mas quentes minha mãe nos deixava brincar até mais tarde

na rua, as pessoas colocavam suas cadeiras no portão e ficavam até tarde também, o que hoje é

mas complicado já que se pode haver alguma operação policial ou as crianças serem atropeladas por

alguma moto em alta velocidade.”

R e T, 17 e 18 anos. Irmãs. Ciep 359

“A janela que eu fico é a da cozinha, que fica nos fundos da minha casa, às vezes quando estou

pensativo vou para janela e fico olhando para o belo céu que a natureza nos dá. Olhando as nuvens

eu imagino muitas coisas. Também vejo muitas casas do meu bairro, ruas, pessoas caminhando, vejo

traficantes  trocando  tiros  com a  polícia  e  muitos  cidadãos  correndo,  infelizmente,  vejo  meninos

jogando bola e alguns animais passando.”

A. 17 anos. Ciep 359

“Vejo da minha janela um muro, pode até parecer seguro mas, pra mim, vejo como uma prisão, por

que, os atos dos seres humanos chegaram em uma realidade tão espantosa que fomos obrigados a

isso. Vejo o muro e reflito: é isso mesmo que me protege das ameaças do mundo exterior? (…)

Então, o que vejo da minha janela é muito mais que um simples muro, eu vejo a realidade do mundo”
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G. 18 anos. Ciep 223

6ª: Análise das cartas. Realizada a troca realizamos a análise das cartas recebidas.

Nela os alunos fizeram primeiramente uma comparação entre o espaço urbano relatado por

eles e o espaço urbano visto na carta recebida. Após procuraram no mínimo três conceitos

sociológicos na carta do colega. Eles ficaram livres para utilizar o conceito sociológico que

escolheram,  desde  que  explicassem  o  conceito,  onde  e  como  o  encontraram  na  carta

analisada. Nessa aula os alunos também trouxeram fotografias retiradas do mesmo ponto

de onde descreveram seu relato urbano. Esse momento foi, apesar de muito difícil, muito

gratificante; pois foi o momento onde percebemos que o trabalho finalmente fora realizado.

Os alunos circularam pela sala de aula, viram os trabalhos dos colegas, falaram comigo

diversas vezes, e escreveram, apagaram, escreveram novamente, e conseguiram realizar o

trabalho.  Eles  mesmos  demostravam satisfação  em perceber  que  conheciam  e  sabiam

identificar os conceitos sociológicos, e nesse momento, também percebemos que nossos

objetivos haviam sido conquistados.

Alguns trechos das comparações e análises feitas pelos alunos:

“Achei muitos aspectos parecidos, do portão dela ela vê um morro que ninguém cuida, eu também

vejo um morro que estão sempre tacando fogo. Aonde ela mora tem muitos tiroteios e assaltos, onde

eu moro também tem assaltos.”

A. 18 anos. Ciep 223

“As únicas coisas em comum na minha carta e na carta da F. É a natureza e as crianças brincando na

rua.  Ela reclama do barulho do bar,  já eu reclamo dos traficantes que ficam sentados na minha

calçada.”

S. 18 anos. Ciep 223
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“na minha carta  eu relatei  um pouco mais sobre a paisagem ao redor da minha casa, na carta

recebida foi falado mais sobre as pessoas que vivem ao redor; a semelhança da carta é que ambas

relatam um bairro calmo e pacífico”

R. 18 anos. Ciep 359

“Violência urbana: da minha janela vejo violência, homens armados a todo canto já virou algo normal”

T. 18 anos. Ciep 223

“Valor de uso: crianças que brincam, se divertem, não se importam se é no barro ou no asfalto, só

querem ser felizes”

T. 18 anos. Ciep 223

“Socialização:  na rua atrás de onde T.  mora existe  uma esquina das fofoqueiras,  onde algumas

mulheres conversam dia e noite”

M. 17 anos. Ciep 223

“Diversidade cultural: quando ela fala sobre a vizinha que ouve reggae, os homens que ouvem funk e

as pessoas que ouvem MPB.”

N. 17 anos. Ciep 359

7ª:  Na aula seguinte encerramos o projeto com uma oficina de cartazes.  A atividade foi

realizada em grupo e os alunos puderam utilizar fotografias, trechos de cartas e comentários
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próprios.  Fizemos  dessa  atividade  uma  verdadeira  comemoração  de  encerramento,

recortamos,  colamos,  brincamos  e  exibimos  para  professores,  alunos  e  funcionários  o

trabalho  que  realizamos.  Todos  muito  orgulhosos  do  resultado.  Fizemos  ao  final  três

cartazes, todos muito bonitos. 

A atividade foi a nota do bimestre, assim totalizou os 10,0 pontos do bimestre (o que

garantiu a participação de todos os alunos frequentes). A elaboração da carta valeu até 3,0

pontos, a análise das cartas dos colegas 5,0 pontos e a oficina de cartazes 2,0 pontos. 

Todos os alunos que participaram da atividade tiveram nota satisfatória.

Recursos utilizados

 Sala de vídeo com projetor para exibir os modelos das cartas;

 Quadro branco e marcador para aulas expositivas;

 Envelopes de cartas para organização das cartas escritas;

 Cartolina, pilotos, lápis de cor, tesoura, cola e régua para elaboração dos cartazes.
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7 CONCLUSÃO PARCIAL

A partir do trabalho feito com alunos percebemos que é sim possível fazermos aulas

diferenciadas, tanto na metodologia de ensino, quanto no conhecimento trabalhado com os

alunos.

O tema que trabalhamos – processo de urbanização – também foi um diferencial

para o sucesso do projeto, visto que grande parte dos moram em áreas onde a urbanização

– ou a falta dela – é um problema, como foi relato por alguns deles em suas cartas.

Quando propomos novas formas de realizar  o processo ensino-aprendizagem os

alunos agradecem de diferentes formas; com a participação, comprometimento, interesse

pela disciplina, e até mesmo com efetividade.

Nossa  disciplina  possibilitar  trabalhar  o  hoje,  o  agora,  e  nada  parece  mais

interessante que falarmos de nós mesmos, os alunos deixam claro que gostam. Temos que

nos preocupar em fazermos esse trabalho com qualidade, para não nos tornarmos “aula de

atualidades”.

Uma sociologia de qualidade pode e deve ser feita. É responsabilidade de todos os

professores o engajamento no exercício de uma função que é na sua essência combativa.

Lecionar inclui formar, ensinar o outro; e a sociologia é a ciência da sociedade, tendo em

vista  que  vivemos  numa  sociedade  conflituosa  ao  extremo,  doente  e  com  poucas

perspectivas, faz parte do nosso trabalho engajar também esses sujeitos que estão sendo

formados para essa sociedade.

A etnografia como metodologia de ensino possibilita a análise da própria realidade,

mesmo  sendo  realizada  superficialmente  e  com  as  restrições  conceituais  do  nível  dos

alunos, ela possibilita um olhar que provavelmente nunca fora dado a essa realidade, ou a

esse espaço.

Pensar e realizar aulas de sociologia que fujam de uma tradição que não está dando

certo, basta analisar a taxa de evasão altíssima no Ensino Médio, é tentar manter a escola

viva, com qualidade e pensamento crítico. 

Se esse trabalho foi pensado para exercitar a Imaginação Sociológica dos alunos,

estranhar as realidades que lhes são familiares e formar cidadãos plenos que essa prática

se perpetue, pois os objetivos, ao menos em nosso trabalho, foram cumpridos.
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